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ABSTRAK

Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan TenagaPemasaran

dengan Metode Servqual di PT.KLS

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan

jasa, sebab kepuasan pelanggan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memenuhi harapan pelanggan. Sama

halnya dengan PT. KLS sebagai salah satu perusahaan jasa penjualan alat-alat

penunjang produksi khususnya di bidang otomotif. Tujuan penelitian ini adalah

untuk menentukan faktor yang menjadi prioritas utama pelanggan terhadap

kualitas pelayanan dan untuk menentukan faktor yang perlu diperbaiki dalam

memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam penilaian pelayanan digunakan metode

service quality. Dengan menghitung nilai kesenjangan (gap score) maka bisa

disimpulkan atribut mana yang menjadi prioritas untuk segera mungkin dilakukan

perbaikan. Selain menggunakan servqual methode digunakan juga Importance

Performance Analysis Matrix, yaitu atribut yang telah dihitung dimasukkan

kedalam kuadran agar diketahui atribut mana yang harus dipertahankan. Hasil

yang di dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi prioritas utama pelanggan

terhadap kualitas pelayanan adalah ketidaktepatan tenaga pemasaran dalam

pemberian informasi dan penyelesaian suatu masalah pelanggan. Hal ini

membuktikan bahwa perlu dilakukannya perbaikan terhadap kualitas pelayanan

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di PT. KLS khususnya dalam

meningkatkan angka penjualan setiaptahunnya.

Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan, Servqual,

Gap Score, Importance Performance Analysis
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ABSTRACT

Analysis of Customer Satisfaction with Marketing Services with the Servqual

Method at PT.KLS

Customer satisfaction is very important for service companies, because

customer satisfaction illustrates the company's ability to meet company needs in

meeting customer expectations. Same is the case with PT. KLS as one of the sales

service companies supporting production equipment, especially in the automotive

sector. The purpose of this study is to determine the factors that are the top priority

of customers for service quality and to determine the factors that need to be

improved in meeting customer satisfaction. In evaluating services, service quality

methods are used. By calculating the gap value (gap score), it can be concluded

which attributes are priorities for immediate improvement. In addition to using the

servqual method, the Importance Performance Analysis Matrix is used, ie the

calculated attributes are entered into the quadrant so that which attributes must be

maintained. The results that can be seen that the factors that become the top

priority of customers for service quality is the inaccuracy of marketing personnel

in providing information and solving a customer problem. This proves that there is

a need to improve the quality of services to improve customer satisfaction at PT.

KLS specifically in increasing sales figures every year.

Keyword: Customer Satisfaction, Service Quality, Servqual, Gap

Score, Importance Performance Analysis
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, setiap perusahaan dihadapkan pada suatu

persaingan yang semakin ketat. Hal ini dikarenakan munculnya pasar bebas dunia

yang akan mengakibatkan meningkatnya persaingan di pasar international. Oleh

karena itu, perusahaan harus dapat menjalankan strategi bisnis yang tepat agar

mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. Menurut Halim

(2016) dalam artikel Strategi Menghadapi Pasar Global yang ditulisnya,

perkembangan dan persaingan ekonomi yang semakin pesat mengakibatkan

perusahaan harus mampu menghadapi sekaligus mengatasi berbagai masalah dan

tantangan yang timbul supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam

menetapkan tujuan ini perusahaan harus berlandaskan pada potensi yang dimiliki

agar tujuan tersebut dapat dievaluasi dengan baik. Untuk mengetahuinya

diperlukan informasi yang lengkap dan akurat mengenai tujuan dan kebijaksanaan

perusahaan.

Keadaan persaingan yang kian tajam tersebut memaksa perusahaan untuk

membuat suatu kebijakan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi dan

kondisi yang dihadapi. Keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan

merupakan indikator dari kelangsungan hidup perusahaan. Agar produk dan jasa

yang ditawarkan dapat diterima oleh pasar, maka perusahaan harus menerapkan

suatu manajemen pemasaran yang terarah dan tertata dengan baik supaya hasil

yang dicapai sesuai dari tujuan awal, yaitu pencapaian laba. Oleh karena itu,

pemasaran merupakan salah satu bagian terpenting dalam perusahaan. Menurut

Philip Kotler (2007) dalam Majid (2008) Jurnal Pengertian, Konsep, Definisi

Pemasaran dan Manajemen Pemasaran, pemasaran adalah suatu sistem total dari

kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi

dan mendistribusikan barang- barang yang dapat memuaskan keinginan dan

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan.
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Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk,

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang

diharapkan. Menurut (Tjiptono, 2007) dalam Marlina (2016) Jurnal Kepuasan

Konsumen : Implementasi Kualitas Layanan dan Harga Jual Mobil, kualitas

pelayanan dapat diukur dengan lima dimensi sesuai dengan urutan derajat

kepentingan relatifnya, yaitu keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya

tanggap. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk

kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan

bagi perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa sesorang yang berasal dari

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan

harapan – harapan. Ketika pelanggan telah merasa puas maka akan terjalin

hubungan harmonis antara produsen dan konsumen, menciptakan dasar yang baik

bagi pembelian ulang dan membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang

dapat menguntungkan sebuah perusahaan. Kepuasan konsumen terhadap

perusahaan jasa diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen

terhadap suatu pelayanan sesuai dengan kenyataan yang diterima tentang

pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Jika pelayanan suatu perusahaan jasa

tersebut jauh dibawah harapan konsumen maka konsumen akan kecewa.

Sebaliknya, jika layanan yang diberikan memenuhi harapan konsumen, maka

konsumen akan senang. Oleh karena itu kepuasan pelanggan merupakan faktor

terpenting bagi perusahaan jasa.

Menurut Tjiptono (2007) dalam Marlina (2016) Jurnal Kepuasan Konsumen

: Implementasi Kualitas Layanan dan Harga Jual Mobil, dimensi kualitas jasa

pelayanan terbagi menjadi 5 pokok, yaitu : tangiable (bukti fisik), reliability

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy

(empati). Tangibles adalah bukti konkret kemampuan suatu perusahaan untuk

menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan bangunan,

fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan.

Reliability (keandalan) adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan
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pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan

waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Responsiveness

(daya tanggap) adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif

serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti.

Assurance (jaminan) adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap

sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki,

sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Empathy (empati) adalah

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan, hal ini

dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik.

Ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan

perusahaan sangat berpengaruh. Dengan demikian perusahaan harus melakukan

penilaian terhadap kualitas pelayanan dengan membandingkan pelayanan yang

diberikan kepada konsumen. Perbandingan ini menjadi dasar metode servqual

(Zeithaml, 1990) dalam Basri (2011) artikel Metode Analisis Kualitas Pelayanan

Parasurahman ,yaitu suatu metode untuk mengukur kualitas pelayanan

berdasarkan lima dimensi kualitas. Sehingga ketika kualitas pelayanan meningkat,

maka penjualan perusahaanpun semakin meningkat.

PT. KLS adalah perusahaan penyedia peralatan industri yang berlokasi di

Meruya Kembangan Jakarta Barat, Indonesia. Perusahaan ini menyediakan

berbagai macam peralatan industri mulai dari alat rumah tangga sampai alat-alat

bengkel. Dengan semakin banyaknya produk yang dipasarkan dan agar lebih fokus

melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan, maka pada tahun 1995 diluncurkan

kebijakan membangun Grup Kawan Lama yang terdiri dari: PT Ace Hardware

Indonesia, PT Informa Furnishings, Indokompresigma, Global Tools Indonesia,

Kawan Lama Multiweldindo, Millerweldindo, Toys Kingdom, Chatime, dan

Kawan Lama Internusa. Memasuki 1997-1998, ketika Indonesia didera krisis

ekonomi dan politik, Kawan Lama justru berhasil menciptakan brand sendiri ,

Krisbow. Yakni produk perkakas teknik, industri, permesinan, kebutuhan rumah

tangga, dan hobi. Produk Krisbow memiliki keunggulan tersendiri, harganya

terjangkau dengan kualitas yang tetap terjaga. Menyadari pasar yang lebih

kompetitif dan tantangan era global, pada tahun 2004 Kawan lama menetapkan
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visi baru: perusahaan kelas dunia (world class company) yang diikuti oleh

peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Hal ini dipenuhi dengan

pembaruan ISO 9002 menjadi ISO 9001:2000, lalu pembaruan dari 9001:2000

menjadi 9001:2008.

Pelayanan yang disediakan oleh PT. KLS kepada konsumen adalah selalu

berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan memenuhi janji (keandalan),

ketepatan dalam pelayanan dan kesigapan dalam pelayanan (daya tanggap),

kemampuan tenaga pemasaran dalam menyampaikan informasi, reputasi produk

yang sudah cukup dikenal baik dan sopan santun tenaga pemasaran (jaminan),

hubungan tenaga pemasaran dengan pelanggan cukup baik, karyawan menjalin

komunikasi kepada setiap konsumen serta tenaga pemasaran mempunyai perhatian

dan selalu memahami keinginan konsumen (empati), penampilan tenaga

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

Namun, pada bulan Maret 2017 lalu, PT. KLS tidak mencapai target

penjualan yang telah ditentukan yaitu kenaikan 5% dari quarter tahun

sebelumnya, khususnya di customer PT. Suzuki Indomobil Motors Indonesia.

Dari penarikan data Maret 2017 sampai Februari 2018, penjualan di PT. Suzuki

Indomobil Motors Indonesia mengalami penurunan disetiap bulannya. Hal itu

diduga karena para pesaing baru yang muncul sehingga menjadi alternatif pilihan

customer dan juga beberapa faktor yang menyebabkan customer memilih brand

lain. Adanya kemungkinan kompetitor memberikan kualitas pelayanan yang lebih

baik dibandingkan PT. KLS juga menjadi salah satu penyebab customer memilih

ke brand lain. (Anonim ,2018). PT. KLS mangalami tidak tercapainya target

penjualan setiap bulannya. Pada tahun 2017 di bulan Maret 74%, April 71% , Mei

2017 87%, Juni 82%, July 77%, Agustus 97%, September 92%, Oktober 88%,

November 97%, Desember 90%. Pada tahun 2018 di bulan Januari 96%, Februari

97%. Dilihat dari hasil penjualan Maret 2017 hingga Februari 2018, PT. KLS

hanya mencapai 87% dari total target yang ditentukan.

Berdasarkan data dan uraian diatas, maka penulis memilih judul “Analisis

Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan TenagaPemasaran dengan Metode

Servqual di PT. KLS”. Dan juga didorong karena tidak adanya evaluasi yang
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dilakukan yang dilakukan oleh PT. KLS terhadap kondisi pelanggan saat ini. Maka

dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan strategi dan sasaran tujuan

untuk meningkatkan penjualan pada PT. KLS.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi kepuasan customer terhadap pelayanan tenaga

pemasaran di PT. KLS ?

2. Bagaimana mengevaluasi atribut- atribut yang menjadi penyebab

penurunan (ketidakcapaian target) penjualan ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan di PT.

KLS?

1.3. TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di PT. KLS

2. Menentukan atribut yang menjadi sasaran pelayanan PT. KLS terhadap

pelanggan

3. Memberikan usulan perbaikan terhadap atribut pelayanan PT. KLS

1.4. Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada, maka ruang lingkup

penelitian dapat dibatasi sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas pelayanan menggunakan metode service quality

2. Penelitian ini dilakukan pada PT. KLS pada bagian tenaga pemasaran

yang bertanggung jawab di PT. Suzuki Indomobil Motors Indonesia

3. Periode pengukuran penelitian dari Maret 2017 hingga Februari 2018

4. Responden kuisioner adalah user PT. Suzuki Indomobil Motors

Indonesia yang berhubungan langsung dengan tenaga pemasaran PT.

KLS
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1.5. Sistematika Penulisan

Dalam tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sitematika penulisan

sebagai berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan dari tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat tentang teori – teori, tulisan

ilmiah, dan sejenisnya yang berhubungan dan berkaitan erat dengan

masalah – masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam proses

pemecahan masalah penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan

dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini berguna sebagai

acuan dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan

secara sistematis, tujuan tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan sebelumnya.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini berisikan data hasil penelitian yang diperlukan untuk

menganalisa permasalahan serta pembahasannya, dengan metode –

metode yang ada, sehinga diperoleh hasil akhir yang diinginkan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang keterkaitan antar faktor – faktor

dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian

menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan

menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
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Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil

melalui penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya diberikan saran –

saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Teori

2.1.1 Pemasaran

Pemasaran salah satu peranan yang sangat penting bagi perusahaan untuk

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 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, 2014). 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. Definisi lain menyatakan bahwa pemasaran adalah proses yang

diterapkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keingingan konsumen

dengan menyediakan produk (barang dan jasa). Konsumen tertentu yang

merupakan sasaran upaya pemasaran disebut pasar sasaran (Machfoedz, 2010).

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pemasaran

merupakan suatu proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan mengalirnya

barang dan jasa secara ekonomis dari produsen ke konsumen, sehingga secara

efektif dapat memenuhi permintaan masyarakat jangka pendek maupun jangka

panjang.

Sebagaimana telah diketahui pada umumnya perusahaan bertujuan untuk

memaksimalkan laba dari hasil penjualan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan

yang diinginkan dari suatu perusahaan maka terlebih dahulu diketahui bagaimana

menyalurkan barang dengan tepat untuk mencapai laba maksimal. Keuntungan

adalah sasaran bagi sebagian besar perusahaan bisnis.

Tujuan pemasaran adalah apa yang ingin kita capai, sebuah tujuan

pemasaran memperhatikan keseimbangan antara produk dan target pasar. Ini

berhubungan dengan produk apa yang kita jualn pada pasar tertentu supaya
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meningkatkan volume penjualan, memberikan kepuasan kepada pelanggan dan

memaksimalkan laba (Subagyo, 2010). 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 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).

2.1.2 Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2013), manajemen pemasaran adalah suatu

gabungan antara seni dengan ilmu mengenai pemilihan target paar dan

membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Berdasarkan

pengertian tersebut, maka manajemen pemasaran mencakup suatu kegiatan yang

lengkap, dimulai dengan penganalisaan pasar yang dimaksudkan untuk mencari

peluang bisnis yang ada dengan menggunakan perencanaan yang sesuai dengan

tujuan organisasi. Rencana yang sudah jadi selanjutnya dilaksanakan sehingga

menghasilkan produksian yang sesuai dengan permintaan pasar.

Definisi lain manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya,

berkembang dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertukaran. Jauh sebelum

barang diproduksi, proses pemasaran tersebut sudah dilakukan dan tidak berakhir

pada penjualan (Dharmmesta, 1982). Selain penjualan, kegiatan pemasaran

tersebut juga harus memberikan rasa puas pada konsumen. Ini harus dilakukan

oleh semua perusahaan agar usahanya berjalan terus dan konsumen punya

pandangan baik terhadap perusahaan.

2.1.3 Definisi Jasa

Apabila kita mencari database seperti proquest untuk mencari artikel yang
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mengandung kata kunci jasa, maka akan muncul ratusan ribu data. Di satu sisi, hal

ini menggambarkan dinamika dan signifikansi peran jasa, khususnya dalam

beberapa dekade tahun terakhir. Ada banyak definisi jasa yang telah dikemukakan,

salah satunya adalah dikemukakan oleh Gronroos (Sidiqqi, 2011, p.13)

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktifitas intangible yang

biasanya (namun tidak harus selalu ada) terjadi pada interaksi antara pelanggan

dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem

penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”

Jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan

cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi

pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena pengertian jasa berbeda

dengan pengertian produk berupa barang, kondisi dan cepat lambatnya

pertumbuhan perusahaan jasa akan sangat bergantung pada penilaian pelanggan

terhadap kualitas kinerja yang ditawarkan oleh produsen (Supranto, 1997:227)

2.1.4 Karakteristik Jasa

Berbagai riset dan literatur mengungkapkan bahwa jasa memiliki empat

karakteristik unit yang membedakannya dengan barang dan berdampak pada

strategi mengolah dan memasarkannya. Menurut Mudie dan Pirrie (2006) keempat

karakteristik utama tersebut antara lain (Siddiqi, 2011, p. 13-14)

1. Intangibility

Jasa berbeda dengan barang . Bila barang merupakan suatu obyek alat

material atau beda, maka justru merupakan perbuatan tindakan pengalaman

proses kinerja (performance) usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa

hanya dapat dikomsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (non ownership).

Walaupun sebagian besar jasa dapat berkaitan dan didukung dengan produk

fisik (contohnya bis, kapal, dan pesawat dalam transportasi) esensi dari apa

yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh pihak tertentu

kepada pihak lainnya.
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2. Variability

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output,

artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi.

3. Inseparability

Barang biasa diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

4. Perishability

Perishability berarti jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak

dapat disimpan untuk pemakaian ulang, dijual kembali, atau dikembalikan.

2.1.5 Kepuasan Konsumen

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
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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)

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).

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.
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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).

2.1.6 Definisi Kualitas

Definisi kualitas menurut Goetsh Davis (1994) yaitu kualitas merupakan

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Anggoro, 2008). Pendekatan

yang dikemukakan oleh Goetsh Davis ini menegaskan bahwa kualitas tidak hanya

menekankan hasil akhir, tetapi juga menyangkut kualitas manusia, kualitas proses

dan kualitas lingkungan.

Pada perusahaan jasa dan pelayanan lebih menekankan pada kualitas proses,

karena konsumen terlibat langsung dalam proses. Sedangkan pada perusahaan

produk yang menghasilkan suatu barang, lebih menekankan pada hasil karena

konsumen secara umum tidak terlibat langsung dalam prosesnya. Menurut Yamiy

(2002) diperlukan suatu sistem manajemen kualitas yang dapat memberikan
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jaminan kepada pihak konsumen bahwa produk yang dihasilkan dengan melalui

proses yang berkualitas (Anggoro, 2008). Dalam mengembangkan kualitas,

Goetsch dan Davis (1994) memposisikan peran pelanggan sebagai berikut

(Goetsch, 1997):

1. Pelanggan menjadi prioritas utama bagi perusahaan, karena tanpa adanya

pelanggan maka perusahaan tersebut tidak dapat bertahan hidup

2. Pelanggan yang handal adalah pelanggan yang dianggap paling penting.

Maksudnya paling penting adalah pelanggan yang melakukan re-order atau

pembelian berulang akibat pelanggan merasa puas dengan produk atau

layanan yang didapatkan. Keuntungan lain akibat diperolehnya keepuasan

pelanggan adalah secara tidak langsung pelanggan dapat membantu

perusahaan dalam memasarkan produknya melalui mulut ke mulut. Inilah

yang menyebabkan perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan

3. Kepuasan pelanggan dijamin dengan produk atau layanan yang berkualitas

tinggi. Kualitas ini harus ditingkatkan terus menerus sehingga pelanggan akan

meningkat kepuasannya dan menjadi pelanggan yang sama

2.1.7 Kualitas Pelayanan

Menurut Wisniewski (2001) kualitas pelayanan merupakan konsep yang

telah membangkitkan ketertarikan dan perdebatan dalam literatur penelitian

karena kesulitan dalam pendefinisian dan pengukuran kualitas pelayanan tanpa

konsensus keseluruhan yang muncul pada keduanya (Shingh, 2010,p. 3298). Salah

satu yang biasa digunakan mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai sejauh mana

layanan memenuhi kebutuhan pelanggan atau harapan (Shahin, 2011,p.100).

Gronroos (1984) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai hasil dari proses

evaluasi, dimana konsumen membandingkan harapan dengan melihat layanan

yang telah diterima (Shahin, 2011, p.99). Menurut Parasuraman (1985), Lewis dan

Mitchell (1990) jika harapan lebih besar dari kinerja pelayanan, kualitas yang

dirasakan kurang dari memuaskan dan karenanya terjadi ketidakpuasan pelanggan

(Shahin, 2011,p. 100). Edvardsen et al. (1994) menyatakan bahwa dalam
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pengalamannya, titik awal dalam mengembangkan kualitas pelayanan adalah

analisa dan pengukuran (Singh, 2010,p. 3298). Beberapa peneliti pemasaran telah

meneliti dampak praktis dari kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap

perilaku konsumen. Menurut Etgar dan Fuchs (2009) hasil konsensus adalah

bahwa kualitas layanan yang lebih tinggi seharusnya meningkatkan kepuasan

pelanggan, hal ini seharusnya mengarah pada hubungan jangka panjang yang lebih

baik antara penyedia layanan dan penerima layanan (Shahin, 2011,p. 100).

Faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam meningkatkan kualitas

pelayanan (Wolkins dalam buku Tjiptono, 2002) adalah:

a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk

mengindentifikasi determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar sasaran

dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran.

b. Mengelola harapan pelanggan

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan

pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya

harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan

pedoman yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan tetapi berikan lebih

dari yang dijanjikan.

c. Mengelola bukti

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk memperkuat persepsi

pelanggan selama dan sesudah pelayanan diberikan. Oleh karena itu pelanggan

lebih cenderung memperhatikan fakta-fakta tangiable

d. Mengembangkan budaya kualitas

Budaya kualitas merupakan sistem organisasi yang menghasilkan

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara

terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai,

tradisi, prosedur dan harapan.

Kesimpulan dari kualitas pelayanan di atas yaitu segala bentuk

penyelenggaraan pelayanan secara maksimal yang diberikan perusahaan dengan

segala keunggulan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen demi memenuhi
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harapan kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan suatu pernyataan

tentang sikap, dan hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan

dengan kinerja.

2.1.8 Dimensi Kualitas Pelayanan

Dimensi kualitas jasa layanan SERVQUALmerupakan dimensi kualitas jasa

dimana setiap jasa yang ditawarkan memiliki beberapa aspek yang dapat di

pergunakan untuk mengetahui tingkat kualitasnya. Zeithaml, Parasuraman, dan

Berry telah mengidentivikasi lima dimensi pelayanan berkualitas, yaitu:

1. Bukti langsung (tangibles)

Devinisi bukti langsung dalam bukunya Lupiyoadi (2001:148)’ yaitu

“kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak

eksternal. Penanpilan dan kemampuan sarana dan prasarana, fisik perusahaan dan

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang di berikan

oleh pemberi jasa, yang melipiuti fasilitas fisik (gedung, gudang,dan lain

sebagainya). Perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta

penampilan pegawainya.”

Bukti langsung dalam buku Tjiptono (1996:70) adalah “bukti fisik dari jasa,

bisa berupa fisik peralatan yang digunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya,

kartu kredit plastic).” Sedangkan Kotler (1997:53) mengungkapkan bahwa bukti

langsung adalah “ fasilitas dan peralatan fisik serta penampilan karyawan yang

professional.”

2. Kehandalan (reliability)

Kehandalan menurut Lupiyoadi (2001:148) adalah “ kemampuan

perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan nasabah yang berarti ketepatan

waktu, pelayanan yang sama, untuk semua nasabah tanpa kesalahan, sikap yang

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Menurut Tjiptono (1996:69)

mendefinisikan” mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance)

dan kemampuan untuk dipercaya (dependability).
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3. Daya tanggap (responsiveness).

Menurut Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah “suatu kemampuan

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat

kepada nasabah, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan

konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi

yang negative dalam kualitas pelayanan”. Sedangkan menurut Tjiptono (1996:70)

daya tanggap adalah “ keinginan para staf untuk membantu para nasabah dan

memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance).

Definisi jaminan dalam Lupiyoadi (2001:148) yaitu “pengetahuan,

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan

rasa percaya para nasabah kepada perusahaan”. Terdiri dari beberapa komponen

antara lain komunikasi (communication). Kredibilitas (credibility), keamanan

(security), kompetensi (competence). Dan sopan santun (courtesy). Sedangkan

menurut Kotler (1997:53) jaminan adalah “pengetahuan dan kesopanan dari

karyawan, dan kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan”.

5. Empati (empathy)

Menurut Lupiyoadi (2001:148) menerangkan empati adalah “memberikan

perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi, yang diberikan kepada

para nasabah dengan, berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang nasabah,

memahami kebutuhan nasabah secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi nasabah” Menurut Tjiptono (1996:70) empati

adalah “kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian

pribadi, dan memahami kebutuhan para nasabah”.

Dari Keseluruhan teori tersebut rata-rata mengacu pada teori Zeithaml,

Parasuraman dan Berry dalam buku Kotler (1997:53) yang di kenal dengan service

quality (SERVQUAL), yang berdasarkan pada lima dimensi kualitas yaitu

tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness (daya

tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati).
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2.1.9 TahapanPerencanaan Quality Function Deployment (QFD)

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 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.

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
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(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 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,

ValarieA. 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. Secara konseptual kualitas layanan

dapat dimodelkan seperti pada Gambar.2.1
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Gambar 2.1 Model Konseptual SERVQUAL

Berdasarkan model konseptual yang disusun, Parasuraman dan

kawan-kawan membuat skala pengukuran SERVQUALsebagai berikut:

Keterangan : Q = Kualitas pelayanan (Quality of Service)

P = Persepsi akan layanan (perceived service)

E = Harapan akan layanan (Expected Serviced)

2.1.10 Pengukuran Servqual

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

Q = P - E
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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

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
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Gambar 2.2 Diagram Cartesius Penilaian Kepuasan Pelanggan

( Sumber : Kotler, Marketing Management, 2000)

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
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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.

2.1.11 QFD (Quality Function Deployment)

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).

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.

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).

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.
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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.

2.1.12 HOQ (House of Quality)

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 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:
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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.

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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No Nama Judul Metode Kesimpulan

1 Valarie A. Zeithaml,
Leonard L. Berry, &
A. Parasuraman

The Behavioral
Consequence s of
Service Quality
(Konsekwensi Prilaku
Terhadap Kualitas
Pelayanan)

Servqual Penelitian ini tentang jika kualitas
pelayanan berkaitan dengan
retensi/penahanan pelanggan pada
tingkat agregat/hasil proses maka
bukti dampaknya terhadap respon
prilaku pelanggan harus terdeteksi,
sebab niat prilaku pelanggan
menunjukan bukti yang kuat dari
mereka dipengaruhi oleh kualitas
pelayanan

2 Albert dan Daniel A Conceptual Model
of Service Quality
and Its Implications
for Future Research

Servqual Penelitian ini tentang penelitian
eksplorasi (focus group sebuah
wawancara mendalam eksekutif)
dilaporkan dalam artikel ini
menawarkan beberapa wawasan
dan proposisi mengenai persepsi
konsumen terhadap kualitas
layanan

3 Lee, Hyung Seok Major Moderators
Influencing the
Relationships of
Service Quality,
Customer
Satisfaction and
Customer Loyalty

Servqual Penelitian ini tentang kualitas
layanan mempengaruhi loyalitas
baik secara langsung maupun
mempengaruhi loyalitas secara
tidak langsung melalui kepuasan
pelanggan

4 Shun-Hsing Chen Technical to improve
Service Quality in
vegetarian Foods
Industriy

Servqual dan
IPA

mengetahui kualitas pelayanan
terhadap tingkat kepuasan
konsumen pada tempat makanan
vegetarian

5 Chang-Lin Yang
and Rong-Hwa
Huang from Web

A Systematic
Approach to
Improving Service
Quality in the sale of
Furniture

Servqual dan
QFD

Penelitian saat ini bertujuan untuk
menyelidiki atribut apa saja yang
belum memuaskan pelanggan
dalam pelayanan toko furniture

6 Endy Firdian,
Surachman dan
Purnomo Budi
Santoso

Aplikasi Metode
Servqual dan Six
Sigma dalam
Menganalisis kualitas
Layanan PT. PLN
(Persero) Unit
Pelayanan Jaringan
(UPJ) Dinoyo
Malang

Servqual dan
Six Sigma

Penelitian ini untuk mengetahui
tanggapan konsumen mengenai
kualitas pelayanan, dan kepuasan
pelanggan di PT. PLN (Persero)
(UPJ) Dinoyo Malang

2.2. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
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No Nama Judul Metode Kesimpulan
7 Muhammad Jamal

Lulail
Desain Kualitas
Pelayanan PDAM
Dengan Pendekatan
SERVQUAL dan
QFD Metode Quality
Function Deployment
(QFD)

Servqual dan
QFD

Penenlitianmengetahui kesenjangan
antara persepsi harapan pelanggan
dengan kepuasan yang diterima,
variabel kecepatan pelayanan
paling sesuai dengan harapan
pelanggan.

8 Erni Nofi dan Tri
Yolanda

Peningkatan Kualitas
Pelayanan dengan
Metode Servqual dan
Triz di PT. XYZ

Servqual dan
Triz

Melalui diagram IPA terdapat 7
atribut yang dianggap penting bagi
pelanggan. Terdapat perhitungan
GAP yang sangat besar dan berada
pada koadran prioritas. Perbaikan
menggunakan Triz dengan
meletakkan nomor antrian di depan
pintu masuk dan meja pada
ketinggian tertentu

9 Muhammad Kholil
dan Siti Hanifah

Analisis Kualitas
Pelayanan pada
Bagian Klaim
berdasarkan Tingkat
Kepuasan Nasabah di
PT. AJC
menggunakan
Metode Service
Quality

Servqual Berdasarkan analisis service score ,
dapat diketahui bahwa kualitas
pelayanan mendapatkan hasil nilai
gap yang positif, artinya
perusahaan telah mampu
memberikan kualitas pelayanan
yang sesuai dengan harapan
nasabahnya

10 Alfinasari dan
Rosdiana

Analisis Pengukuran
Kualitas Pelayanan
Bank X dengan
menggunakan
Metode Servqual

Servqual Dalam menilai kualitas pelayanan
suatu bank, nasabah memiliki
dimensi – dimensi yang
dianggapnya penting. Tingkat
kepentingan nasabah sesuai dengan
prioritas kepentingan nasabah
dengan kualitas pelayanan yang
dilakukan bank X

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

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
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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.



29

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif survei. Penelitian

deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk

memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan

yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Survei dalah suatu cara penelitian

deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya cukup

banyak dalam jangka waktu tertentu. Tujuan survei adalah untuk membuat

penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa

sekarang dan hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program

tersebut.

Dikatakan penelitian survei karena di dalam penelitian ini dilakukan

pengumpulan data dan informasi secara langsung dari orang-orang yang

menggunakan jasa PT. KLS

3.2. Data dan Informasi

Penelitian ini dilakukan di PT. KLS yang berlokasi di Jalan Puri Kencana

No. 1 RT. 6/ RW.2 , Kembangan Selatan, Kota Jakarta Barat. Penelitian dilakukan

mulai dari bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018.

Berdasarkan cara memperolehnya, maka sumber data yang diperoleh dari

penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang berkaitan

dengan kepuasan distributor di perusahaan. Data didapat dari penyebaran

kuisioner kepada para customer melalui korespondensi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,
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sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak manajemen, yaitu data-data

mengenai jumlah konsumen, karakteristik teknis perusahaan, sejarah

perusahaan, struktur organisasi, serta produk alat - alat penunjang produksi

yang ditawarkan oleh PT. KLS

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:

A1 = Reliability (Kehandalan)

A2 = Responsiveness (Daya tanggap respon terhadap konsumen)

A3 = Assurance (Jaminan pelayanan)

A4 = Empathy (Perhatian)

A5 = Tangible (Fasilitas fisik, peralatan)

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. KLS

3.2.2 VariabelOperasional

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk

pembuatan kuesioner yaitu :



31

No Variabel Konsep Variabel Indikator

1
Realiability

(Kehandalan)

Kemampuan

perusahaan dan tenaga

pamasaran untuk

memberikan pelayanan

sesuai yang dijanjikan

secara akurat dan

terpercaya

- Ketepatan karyawan dalam memberikan

pelayanan

- Realisasi pelayanan sesuai dengan waktu

yang disepakati

- Kemampuan bantuan karyawan dalam

menyelesaikan suatu masalah

- Keakuratan dalam pencatatan

2
Responsiveness

(Daya Tanggap)

Kemampuan untuk

memberikan pelayanan

yang cepat dan tepat

kepada pelanggan ,

dengan menyampaikan

informasi yang jelas

- Respon pelayanan karyawan yang cepat

terhadap pelanggan

- Selalu memberikan informasi kapan layanan

akan diberikan

- Kemudahan dalam berkomunikasi dengan

pelanggan (dapat dihubungi setiap saat)

- Kesediaan dalam melayani dan membantu

setiap kebutuhan pelanggan

3
Assurance

(jaminan)

Pengetahuan,

kesopanan, kesantunan

dan kemampuan para

pegawai perusahaan

untuk menumbuhkan

rasa percaya para

pelanggan kepada

perusahaan dan tenaga

pemasaran

- Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi

- Tingkah & perilaku karyawan harus dapat

dipercaya oleh pelanggan

- Karyawan harus bersikap sopan dan santun

terhadap pelanggan

- Pengetahuan karyawan dalam memberikan

solusi terhadap pelanggan

4
Empathy

(empati)

Memberikan perhatian

kepada pelanggan baik

bersifat pribadi

(individual) dengan

berupaya memahami

keinginan pelanggan.

- Perhatian karyawan terhadap pelanggan

- Sikap simpaty karyawan bila terjadi suatu

masalah pada pelanggan

- Memahami kebutuhan khusus pelanggan

Tabel 3.1 Indikator dalam variable operasional
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5
Tangible (bukti

langsung)

Kemampuan dalam

menunjukkan ekstensi

kepada pihak eksternal

- Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus

baik dan mendukung kegiatan pemasaran

- Penampilan fisik karyawan harus rapi dan

sopan

- Teknologi yang dimiliki perusahaan harus

maju dan modern (dapat mengikuti era

globalisasi)

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. KLS untuk mendapatkan informasi-informasi

yang diperlukan guna pencapaian tujuan penelitian.

2. Teknik survei, yaitu teknik untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan

dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen yang

menggunakan jasa pelayanan PT. KLS

3. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. KLS

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

berhubungan dengan pemecahan masalah dari berbagai buku yang sesuai

dengan permasalahan yang diamati.

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 Kawan Lama Sejahtera

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah awal, maka yang dirumuskan menjadi masalah
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adalah kualitas pelayanan jasa PT. KLS yang belum terpenuhi dengan baik

sehingga perlu diidentifikasi atribut yang menjadi kategori keunggulan dan

kelemahan berdasarkan integrasi Servqual sesuai dengan keinginan pelanggan.

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. Kawan Lama 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. KLS 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. KLS

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.
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Gambar 3.1. Flow Chart Pengolahan Data
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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.

A. 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.

B. Uji Reabilitas Data

Nilai Koefisien keandalan alat ukur ini bervariasi antara 0 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 dengan House of Quality

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)

Matrik ini biasa disebut voice of customer adalah daftar atribut penting bagi

pelanggan. Atribut-atribut tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan45
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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. KLS 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 :

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.



38

b. Target Valuemerupakan tingkat perbaikan yang hendak dilakukan

oleh pihak manajemen berdasarkan kemampuan dan keinginan

pelanggan PT. KLS

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 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
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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. KLS didirikan sejak tahun 1955 ketika almarhum Mr. Wong Jin 

mendirikan toko perkakas sederhana berukuran 2x3 meter di Kawasan Glodok, 

Jakarta. Terus berkembang mulai periode 1970an. Tahun 1996, kantor pusat 

pindah ke gedung baru berlantai 9 di kawasan Meruya-Kembangan, Jakarta Barat. 

Perpindahan ke kantor dengan total luas sekitar showroom 2.000 m2. Kemajuan 

bisnis Kawan Lama membutuhkan fasilitas kantor yang benar-benar bisa menjadi 

tempat yang bagus untuk melayani pelanggan dan mitra bisnis dengan baik dan 

memuaskan. Letaknya yang sangat strategis bagi pengembangan bisnis juga tidak 

lepas dari pertimbangan utama untuk memilih tempat di kawasan Puri-

Kembangan ini. 

 Beberapa poduk yang dipasarkan adalah airtools (fuji), cordlees impact 

(metabo), handtools (facom), cleanning machine (nilfisk), small tools instrument 

quality (mitutoyo). Bisnis keluarga ini menerapkan pendekatan yang lebih 

personal kepada para pelanggannya. Tidak hanya menunggu pelanggan datang 

tetapi langsung mendatangi mereka. Hubungan langsung dengan para principal di 

berbagai negara terus dibangun. Contohnya brand fuji berasal dari Jepang, brand 

Metabo dari Jerman, brand Facom dari Jerman, brand Nilfisk dari Denmark, 

Mitutoyo dari Jepang. 

 PT. KLS merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai macam 

peralatan industri mulai dari alat rumah tangga sampai alat-alat bengkel. PT. KLS 

telah menjalin hubungan kerjasama dengan salah satu pelanggan khususnya 

dibidang otomotif yaitu PT. Suzuki Indomobil Motors Indonesia sejak tahun 

1990. PT. KLS memiliki 35 cabang yangtersebar diseluruh Indonesia termasuk 

cabang Cikarang. Pada tahun 2004 Kawan lama menetapkan visi baru: perusahaan 

kelas dunia (world class company) yang diikuti oleh peningkatan kualitas layanan 

kepada pelanggan. Hal ini dipenuhi dengan pembaruan ISO 9002 menjadi ISO 

9001:2000, lalu pembaruan dari 9001:2000 menjadi 9001:2008. 
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4.2. Visi Misi Perusahaan 

4.2.1                     Visi PT. KLS 

Menjadi W.O.R.L.D.C.L.A.S.S perusahaan komersial dan Industrial 

Supplier yang : 

 Widest Range & Network 

 Operational & Service Excellence 

 Respected Organization 

 Leading Supply Company 

 Dynamic & Professional Management 

 Continous Learning Organization 

 Latest Information Technology 

 Access to Global MarketingSense of Pride & Happiness 

 Sharing Industrial Expertise 

 

4.2.2                     Misi PT. KLS  

PT. KLS memiliki misi menjadi mitra bagi pelanggan dan mitra bisnis 

dalam menyediakan alat, peralatan, dan mesin profesional dengan keunggulan 

layanan yang luar biasa. 

 

4.3. Gambaran Umum Produk 

PT. KLS menyediakan berbagai macam peralatan industri mulai dari 

airtools dengan brand fuji berasal dari Jepang, cordless impact brand Metabo dari 

Jerman, handtools brand Facom dari Jerman, cleanning tools brand Nilfisk dari 

Denmark, small tools measurement Mitutoyo dari Jepang. 

Dimana produk tersebut di gunakan di PT. Suzuki Indomobil Motors 

Indonesia di divisi Engine, Transmission, Assembly Body, Quality, Maintenance. 

Berikut ini adalah gambaran bebrapa produk KLS : 

1. Airtools Fuji 

Air tools biasanya disebut dengan perkakas angin adalah alat atau perkakas 

yang dalam kerjanya menggunakan tenaga angin yang diperoleh melalui 

kompresor dan disalurkan melalui macam-macam air tools agar alat tersebut bisa 
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bekerja dengan baik dengan bantuan angin. Alat ini banyak digunakan di berbagai 

kegiatan mulai dari industri, bengkel, dealer, salon mobil dan lain sebagainya. 

Telah banyak merk dan jenis dari air tools yang ada di pasaran serta memiliki 

fungsi yang berbeda pula tergantung dari variasi seperti Air Tool Kit, Air 

Screwdriver, Air Pulse Wrench, Spray Gun, Air Grease Gun, Air Micro Grinder, 

Air Sander, Air Rivet Gun, dan lain-lain. 

 

Gambar 4.1 Airtools (Fuji) 

 

2. Cordless Impact Metabo 

Cordless Impact wrench adalah alat untuk mengencangkan maupun 

melonggarkan baut yang tebal dan besar tanpa kabel. Alat ini menggunakan 

baterai sebagai iput powernya. Alat ini tidak hanya berputar, tetapi juga 

memberikan tekanan agar baut dapat terpasang dengan kuat. Alat ini mampu 

mengencangkan baut dengan kuat karena menggabungkan daya rotasi dan daya 

dorong. 
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Gambar 4.2 Cordless Impact (Metabo) 

 

3. Handtools Facom 

Hand Tool Adalah Alat Bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. 

Contoh-contoh alat pekerjaan Hand Tool : 

• Open Wrench ( Kunci Pas ) 

Fungsi Daripada Kunci Pas ialah untuk membuka baut/mur dengan memutar ke 

arah kanan. Jika ingin mengencangkan maka putarlah ke arah kiri. 

• Kunci Ring ( Box Wrench ) 

Fungsi Daripada Kunci Ring ialah untuk membuka baut/mur dengan memutar ke 

arah kanan. Jika ingin mengencangkan maka putarlah ke arah kiri. 

• Kunci Kombinasi ( Standard Combination) 

Kegunaan kunci ini ialah penggabungan funsgi kunci pas dan ring. Kunci ini lebih 

simpel dikarenakan kunci ini saling mengisi kekurangan diantara dua kunci 

tersebut. 

• Kunci L ( Allen Wrench ) 

Kegunaan kunci ini ialah untuk membuka/melepaskan baut yang kepalanya 

bautnya menjorok ke dalam seperti di tang sepeda. Ukuran kunci ini antara 2mm - 

22 m. 

• Kunci Inggris ( Adjustable Wrench ) 

Kegunaan kunci ini ialah untuk membuat baut/mur yang tidak bisa dilakukan oleh 

kunci pas/ring, selain itu kunci ini lebih mudah dikarenakan tidak perlu 

menggunakan tenaga yang tidak terlalu besar seperti kunci pas dan ring. 
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• Obeng 

Kegunaan obeng ialah untuk membuka/memasang sekrup + dan sekrup - pada 

kompone-komponen tertentu pada bagian motor seperti pada lampu kepala, 

pelindung radiator, dan untuk melepas pengikat seperti sekrup, dll 

• Palu ( Hammer ) 

Kegunaan benda ini ialahh untuk memukul atau memasang dan melepaskan 

komponen komponen mesin seperti pada pemasangan bearing, melepaskan 

sambungan pada propeller shaft dsb. 

 

Gambar 4.3 Handtools 

 

4. Cleanning Tools Nilfisk 

Salah satu tools penting yang diperlukan dalam kegiatan kebersihan 

bangunan adalah mesin cleaning itu sendiri. Ada berbagai macam jenis mesin 

cleaning yang kami jual diantaranya mesin polisher, scrubber dan lainnya. Dengan 

menggunakan mesin cleaning maka akan membuat pekerjaan semakin cepat dan 

mudah. 
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Gambar 4.4 Cleanning Tools (Nilfisk) 

5. Small Tools Measurement Mitutoyo 

Dalam kegiatan pengukuran kita pasti memerlukan alat ukur yang sesuai. 

Ketepatan hasil ukur salah satunya ditentukan oleh jenis alat yang digunakan. 

Penggunaan suatu jenis alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: 

ketelitian hasil ukur yang diinginkan, ukuran besaran yang diukur, dan bentuk 

benda yang akan diukur. Fungsi utama dari alat ukur adalah mengukur sesuatu 

seperti benda, jarak, berat, tegangan, suara. Seluruh alat pengukur dapat terkena 

kesalahan peralatan yang bervariasi. Bidang ilmu yang mempelajari cara-cara 

pengukuran dinamakan metrologi. 

 

Gambar 4.5 Measuring Tools (Mitutoyo) 

 

4.4                                           Gambaran Umum Proses Pemasaran Produk KLS 

Dalam proses penjualan produk, PT. KLS bekerja sama dengan principle 

untuk menyalurkan produk kepada pelanggan. Fungsi principler adalah juga 

menyimpan stock untuk kebutuhan produksi pengguna. Berikut ini adalah 

gambaran proses distribusi pemasaran produk KLS di Indonesia: 
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Gambar 4.6 Proses Distribusi Produk PT. KLS 

Melihat proses distribusi pada gambar diatas, maka peran PT. KLS sebagai 

perantara distributor dari principle ke pengguna akhir. Tidak hanya itu, PT. KLS 

bertanggung jawab untuk after sales product tools yang di gunakan pengguna 

akhir. 

 

4.5                         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 : 

 

Tabel 4.1 Penentuan Atribut Kuesioner 

Dimensi 

Kualitas 

No Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan di PT. KLS 

Realiability 

(Kehandalan) 
1 Ketepatan karyawan dalam memberikan pelayanan 

2 Realisasi pelayanan sesuai dengan waktu yang disepakati 

3 Kemampuan bantuan karyawan dalam menyelesaikan 

suatu masalah 

4 Keakuratan dalam pencatatan 

Responsiveness   

(Daya Tanggap) 
5 Respon pelayanan karyawan yang cepat terhadap 

pelanggan 

6 Selalu memberikan informasi kapan layanan akan 

diberikan 

7 Kemudahan dalam berkomunikasi dengan pelanggan 

(dapat dihubungi setiap saat) 
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8 Kesediaan dalam melayani dan membantu setiap 

kebutuhan            pelanggan 

Assurance 

(jaminan) 
9 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi 

10 Tingkah & perilaku karyawan harus dapat dipercaya oleh 

pelanggan 

11 Karyawan harus bersikap sopan dan santun terhadap 

pelanggan 

12 Pengetahuan karyawan dalam memberikan solusi 

terhadap pelanggan 

Empathy (empati) 13 Perhatian karyawan terhadap pelanggan 

14 Sikap simpaty karyawan bila terjadi suatu masalah pada 

pelanggan 

 
Tabel 4.1 Penentuan Atribut Kuesioner (lanjutan) 

Dimensi 

Kualitas 

No Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan di PT. KLS 

 15 Memahami kebutuhan khusus pelanggan 

Tangible (bukti 

langsung) 
16 Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik dan 

mendukung kegiatan pemasaran 

17 Penampilan fisik karyawan harus rapi dan sopan 

18 Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan 

modern (dapat mengikuti era globalisasi) 

 

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 

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 
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4.6. Deskripsi Responden 

4.6.1                     Penentuan Sampel 

 Pada penelitian ini akan ditentukan sampel menggunakan rumus slovin. 

Menurut data pada divisi sales PT. KLS, jumlah pengguna aktif yang 

melakukan transaksi setiap bulan adalah 85 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 = 85 / (1 + 0.2125) 

n = 85/ 1,2125 

n = 70.103 

 

Dari perhitungan diatas, maka ditetapkan sampel pada penelitian ini sebanyak 70 

orang dengan margin error sebanyak 5%. 

 

4.6.2                                     Karakteristik Responden Berdasarkan Divisi 

Responden pada penelitian ini adalah adalah para pengguna yang 

menggunakan produk KLS dan mendapatkan pelayanan dari PT. KLS. Dalam 

penelitian ini, karakteristik responden dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Karakteristik responden berdasarkan divisi plant industri 

 

Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan divisi plant industri 

Plant Industri Jumlah Responden Persentase 

Engine 25 36% 

Transmission 20 29% 

Assembly Body 12 17% 

Quality 8 11% 

Maintenance 5 7% 
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Gambar 4.7 Diagram karakteristik responden berdasarakan Plant Industri 

 

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, divisi 

yang paling banyak menggunakan produk PT. KLS adalah divisi Engine Plant 

sebanyak 36%. Hal ini di sebabkan karena proses yang di lakukan di divisi 

tersebut adalah pembuatan blok mesin yang memerlukan Airtools untuk 

mengencangkan dan membuka baut crane case. Selain itu setelah proses 

perakitan, engine block harus di cek menggunakan alat ukur atau measuring tools 

untuk meningkatkan kepresisian suatu produk. Tidak hanya itu, pembuatan engine 

juga menggunakan handtools  seperti obeng, tang, palu , dll. Di akhir proses, user 

juga melakukan cleaning atau pembersihan area kerja sebelum meninggalkan area 

pekerjaan.  

Urutan ke dua penggunaan produk KLS banyak di gunakan di divisi 

Transmission atau dengan kata lain pembuatan transmisi penggerak mobil 

sebanyak 29%.Prosesnya tidak selama pembuatan engine, sehingga produk kawan 

lama tidak terlalu banyak digunakan di divisi tersebut. Sebanyak 17% divisi yang 

juga menggunakan produk KLS pada Assembly body, dimana alat yang 

digunakan didivisi ini hanya alat-alat pengencang baut , cleaning dan handtools. 

Selanjutnya pada divisi quality banyak menggunakan produk KLS. Hanya 11% 

karena mayoritas penggunaan hanya pada produk measuring tools untuk inspeksi 

di lapangan. Selanjutnya sebesar 7% divisi Maintenance hanya menggunakan 
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produk handtools dan beberapa elektrik tools dalam melakukan perbaikan – 

perbaikan mesin serta alat. Kegiatan maintenance tidak terlalu sering, terdapat 

jadwal perbaikan yang sudah di planning dari awal. Sehingga tidak banyak produk 

KLS yang banyak digunakan di divisi ini. 

 

2. Karakteristik responden berdasarkan jabatan struktur organisasi plant 

industri 

 

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan jabatan struktur organisasi plant industri 

Jabatan Jumlah Responden Persentase 

Dept Head 5 7% 

Manager 10 14% 

Supervisor 18 26% 

Senior Leader 15 21% 

Staff 22 32% 

 

 

Gambar 4.8 Diagram karakteristik responden berdasarakan Plant Industri 

 

Berdasarkan table 4.3 persentase nilai tertinggi ada pada jabatan Staff 

yaitu 32%. Sebagian besar user yang menggunakan produk PT. KLS yaitu level 

staff. Dimana setiap harinya setiap staff memiliki list pekerjaan sendiri-sendiri 
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yang dilakukan secara monoton. Selanjutnya ada di level supervisor di angka 

26%. Karena sebagian besar supervisor bertugas untuk bertanggung jawab atas 

semua hasil produksi. Pekerjaan nya hamoir sama dengan seorang inspection. 

Walaupun levelnya di atas senior leader, tetapi supervisor memiliki andil yang 

lebih besar, karena cakupan penggunaan produknya lebih banyak. Selanjutnya 

untuk level senior leader, tidak jauh berbeda nilainya dengan supervisor sekitar 

21%. Untuk list pekerjaan senior leader terdapat pada masing-masing divisi 

sehingga penggunaan produk PT. KLS tidak sebanyak level supervisor.  

 Untuk urutan ke dua terbawah ada pada level manager yaitu sekitar 14% . 

Disini tugas seorang manager hanya menerima laporan dan hanya turun tangan 

jika ada kejadian-kejadian tertentu saja. Ada pengecekan jika terdapat cacat pada 

produk, klaim dari customer. Selain itu tugas dari seorang manager yaitu menjadi 

contoh untuk staffnya , memimpin dan mengatur flow produksi. Diurutan terakhir 

ada level Depth Head , dimana nilai dari level ini sangat kecil yaitu sekitar 7% 

saja. Nilai ini disebabkan karena listpekerjaan depth head tidak ikut camur tangan 

terhadap produksi. Seorang depth head hanya melakukan pengembangan terhadap 

new model mobil ataupun adanya isu upgrade spek produk. Sehingga jarang 

berhubungan dengan produk-produk PT. KLS 

 

4.7                         Uji Kualitas Data 

4.7.1                      Uji Validitas 

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. 
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Dengan jumlah responden sebanyak 70, maka ditemukan r-tabel sebesar 0,235 

dengan taraf signifikasi 5%. 

 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Tingkat Kepentingan 

 

No. 

 

Atribut Pelayanan 

r-hitung r-tabel 

(ἀ=95%) 

Status 

1 Pelayanan yang diberikan karyawan harus tepat 

sasaran 

0,402 0,235 Valid 

2 Jika perusahaan sudah berjanji untuk melakukan 

sesuatu dengan waktu yang telah disepakati, mereka 

harus merealisasikannya dengan cepat 

0,351 0,235 Valid 

3 Karyawan harus mampu memberikan pelayanan 

dalam membantu menyelesaikan masalah 

pelangganmasalah 

0,284 0,235 Valid 

4 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 0,288 0,235 Valid 

5 Karyawan harus dapat memberikan respon yang 

cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan 

pelanggan 

0,342 0,235 Valid 

6 Karyawan mampu memberikan informasi kepada 

pelanggan kapan layanan tersebut akan dilakukan 

0,336 0,235 Valid 

7 Kefleksibelan karyawan dalam kemudahan pada saat 

dihubungi setiap saat 

0,266 0,235 Valid 

8 Karyawan selalu bersedia dalam melayani dan 

mencari tahu setiap kebutuhan pelanggan 

0,292 0,235 Valid 

9 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi 0,323 0,235 Valid 

10 Tingkah dan perilaku tenaga pemasaran harus dapat 

dipercaya pelanggan 

0,393 0,235 Valid 

11 Karyawan harus bersikap sopan dan santun terhadap 

pelanggan 

0,259 0,235 Valid 

12 Karyawan harus mampu memberikan solusi terhadap 

setiap permasalahan yang di hadapi pelanggan 

0,472 0,235 Valid 

13 Karyawan harus memiliki perhatian individual 

kepada semua pelanggan 

0,352 0,235 Valid 

14 Karyawan harus memiliki sikap simpaty bila terjadi 

suatu masalah pada pelanggan 

0,252 0,235 Valid 

15 Karyawan harus dapat memahami dan memberikan 

pelayanan dengan kebutuhan khusus pelanggan 

0,349 0,235 Valid 

16 Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik dan 

mendukung kegiatan pemasaran 

0,354 0,235 Valid 

17 Penampilan fisik karyawan harus rapi dan sopan 0,308 0,235 Valid 

18 Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan 

modern (dapat mengikuti era globalisasi) 

0,469 0,235 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 Pelayanan yang diberikan karyawan harus tepat 

sasaran 

0,492 
0,235 

Valid 

2 Jika perusahaan sudah berjanji untuk melakukan 

sesuatu dengan waktu yang telah disepakati, 

mereka harus merealisasikannya dengan cepat 

0,491 

0,235 
Valid 

3 Karyawan harus mampu memberikan pelayanan 

dalam membantu menyelesaikan masalah 

pelangganmasalah 

0,369 

0,235 
Valid 

4 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 0,347 0,235 Valid 

5 Karyawan harus dapat memberikan respon yang 

cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan 

pelanggan 

0,439 

0,235 
Valid 

6 Karyawan mampu memberikan informasi kepada 

pelanggan kapan layanan tersebut akan dilakukan 

0,432 
0,235 

Valid 

7 Kefleksibelan karyawan dalam kemudahan pada 

saat dihubungi setiap saat 

0,377 
0,235 

Valid 

8 Karyawan selalu bersedia dalam melayani dan 

mencari tahu setiap kebutuhan pelanggan 

0,473 
0,235 

Valid 

9 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi 0,454 0,235 Valid 

10 Tingkah dan perilaku tenaga pemasaran harus 

dapat dipercaya pelanggan 

0,432 
0,235 

Valid 

11 Karyawan harus bersikap sopan dan santun 

terhadap pelanggan 

0,486 
0,235 

Valid 

12 Karyawan harus mampu memberikan solusi 

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi 

pelanggan 

0,433 

0,235 
Valid 

13 Karyawan harus memiliki perhatian individual 

kepada semua pelanggan 

0,316 
0,235 

Valid 

14 Karyawan harus memiliki sikap simpaty bila 

terjadi suatu masalah pada pelanggan 

0,307 
0,235 

Valid 

15 Karyawan harus dapat memahami dan memberikan 

pelayanan dengan kebutuhan khusus pelanggan 

0,432 
0,235 

Valid 

16 Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik 

dan mendukung kegiatan pemasaran 

0,312 
0,235 

Valid 

17 Penampilan fisik karyawan harus rapi dan sopan 0,475 0,235 Valid 

18 Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju 

dan modern (dapat mengikuti era globalisasi) 

0,483 
0,235 

Valid 

 

Sumber : Data diolah dengan program SPSS versi 21 
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4.7.2                             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/ 

Harapan 

0,830 Reliabel 

2 Tingkat Kinerja / Kenyataan 0.845 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. 

 

4.8                         Analisis Servqual 

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-
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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 Analisis Servqual 

No. Atribut Pelayanan 

     Jumlah Jawaban Jumlah 

Respo

nden 

Nilai 

Kepenti

ngan 
STP TP CP P SP 

1 Pelayanan yang diberikan karyawan harus 

tepat sasaran 
   40 30 70 4.429 

2 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu yang telah 

disepakati, mereka harus merealisasikannya 

dengan cepat 

   10 60 70 4.857 

3 
Karyawan harus mampu memberikan 

pelayanan dalam membantu menyelesaikan 

masalah pelangganmasalah 

   32 38 70 4.543 

4 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang 

akurat 
  4 44 22 70 4.257 

5 
Karyawan harus dapat memberikan respon 

yang cepat dan tanggap dalam melayani 

kebutuhan pelanggan 
   5 65 70 4.929 

6 
Karyawan mampu memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan layanan tersebut 

akan dilakukan 
  2 36 32 70 4.429 

7 Kefleksibelan karyawan dalam kemudahan 

pada saat dihubungi setiap saat 
   42 28 70 4.400 

8 Karyawan selalu bersedia dalam melayani 

dan mencari tahu setiap kebutuhan pelanggan 
  5 39 26 70 4.300 

9 Pelanggan merasa aman dalam bertransaksi   3 49 18 70 4.214 
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10 Tingkah dan perilaku tenaga pemasaran 

harus dapat dipercaya pelanggan 
   29 41 70 4.586 

11 Karyawan harus bersikap sopan dan santun 

terhadap pelanggan 
  1 29 40 70 4.557 

12 
Karyawan harus mampu memberikan solusi 

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi 

pelanggan 

   12 58 70 4.829 

13 Karyawan harus memiliki perhatian 

individual kepada semua pelanggan 
   31 39 70 4.557 

Tabel 4.7 Analisis Servqual (lanjutan) 

No. Atribut Pelayanan 

     Jumlah Jawaban Jumlah 

Respo

nden 

Nilai 

Kepenti

ngan 
STP TP CP P SP 

14 Karyawan harus memiliki sikap simpaty bila 

terjadi suatu masalah pada pelanggan 
  2 33 35 70 4.471 

15 
Karyawan harus dapat memahami dan 

memberikan pelayanan dengan kebutuhan 

khusus pelanggan 
  6 37 27 70 4.300 

16 Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus 

baik dan mendukung kegiatan pemasaran 
   43 27 70 4.386 

17 Penampilan fisik karyawan harus rapi dan 

sopan 
  2 39 29 70 4.386 

18 
Teknologi yang dimiliki perusahaan harus 

maju dan modern (dapat mengikuti era 

globalisasi) 

   20 50 70 4.714 

Sumber : Data kuisioner diolah dengan Excel 2010 Keterangan 

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 Pelayanan yang diberikan 

karyawan harus tepat sasaran 
    15 13 42 70 4.386 

2 Jika perusahaan sudah berjanji 

untuk melakukan sesuatu dengan 

waktu yang telah disepakati, 

mereka harus merealisasikannya 

dengan cepat 

    34 25 11 70 3.671 

3 Karyawan harus mampu 

memberikan pelayanan dalam 

membantu menyelesaikan 
    10 26 34 70 4.343 
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masalah pelangganmasalah 

4 Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 
    11 14 45 70 4.486 

5 Karyawan harus dapat 

memberikan respon yang cepat 

dan tanggap dalam melayani 

kebutuhan pelanggan 

    37 24 9 70 3.600 

 
 

Tabel 4.8 Data Persepsi Responden dan Hasil Perhitungan Nilai Kenyataan Terhadap Atribut 

Pelayanan (lanjutan) 

No. Atribut Pelayanan Jumlah Jawaban Jumlah 

Responden 

Nilai 

Kenyataan STM TM CM M SM 

6 Karyawan mampu memberikan 

informasi kepada pelanggan 

kapan layanan tersebut akan 

dilakukan 

    14 37 19 70 4.071 

7 Kefleksibelan karyawan dalam 

kemudahan pada saat dihubungi 

setiap saat 
    15 16 39 70 4.343 

8 Karyawan selalu bersedia dalam 

melayani dan mencari tahu setiap 

kebutuhan pelanggan 
    11 26 33 70 4.314 

9 Pelanggan merasa aman dalam 

bertransaksi 
    3 24 43 70 4.571 

10 Tingkah dan perilaku tenaga 

pemasaran harus dapat dipercaya 

pelanggan 
    5 24 41 70 4.514 

11 Karyawan harus bersikap sopan 

dan santun terhadap pelanggan 
    7 24 39 70 4.457 

12 Karyawan harus mampu 

memberikan solusi terhadap 

setiap permasalahan yang di 

hadapi pelanggan 

    32 21 17 70 3.786 

13 Karyawan harus memiliki 

perhatian individual kepada 

semua pelanggan 
    3 34 33 70 4.429 

14 Karyawan harus memiliki sikap 

simpaty bila terjadi suatu masalah 

pada pelanggan 
    1 31 38 70 4.529 

15 Karyawan harus dapat memahami 

dan memberikan pelayanan 

dengan kebutuhan khusus 

pelanggan 

    3 29 38 70 4.500 

16 Fasilitas fisik yg dimiliki 

perusahaan harus baik dan 

mendukung kegiatan pemasaran 
    18 37 15 70 3.957 

17 Penampilan fisik karyawan harus 

rapi dan sopan 
    11 14 45 70 4.486 

18 Teknologi yang dimiliki 

perusahaan harus maju dan 
    29 32 9 70 3.714 
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modern (dapat mengikuti era 

globalisasi) 

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 

No Atribut Pelayanan Nilai 

Harapan 

Nilai 

Persepsi 

Gap 

Score 

1 Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan modern 4.429 4.386 -0.042 

2 Fasilitas fisik perusahaan harus tampak menarik 4.857 3.671 -1.185 

3 Karyawan perusahaan harus berpenampilan baik dan rapi 4.543 4.343 -0.2 

4 Material dan fasilitas fisik lain terkait pelayanan harus 

tampak baik 
4.257 4.486 0.228 

5 Bila perusahaan berjanji untuk melakukan sesuatu pada 

waktu yang telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

4.929 3.600 -1.328 

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

menunjukkan sikap simpatik untuk ikut menyelesaikan 

masalah tersebut 

4.429 4.071 -0.357 

7 Perusahaan harus dapat diandalkan untuk memberikan 

layanannya dengan tepat  
4.400 4.343 -0.057 

 
 

Tabel 4.9 Nilai Kesenjangan (Gap Score) Atribut Pelayanan Metode Servqual (lanjutan) 

No Atribut Pelayanan Nilai 

Harapan 

Nilai 

Persepsi 

Gap 

Score 

8 Perusahaan harus menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang dijanjikan  
4.300 4.314 0.014 

9 Perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat 4.214 4.571 0.357 

10 Karyawan perusahaan harus memberitahu pelanggan 

kapan pastinya layanan akan disampaikan 
4.586 4.514 -0.071 

11 Karyawan perusahaan harus memberikan layanan kepada 

pelanggan dengan cepat  
4.557 4.457 -0.1 

12 Karyawan perusahaan harus selalu bersedia membantu 

para pelanggan 
4.829 3.786 -1.042 

13 Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu sibuk untuk 

merespon permintaan pelanggan 
4.557 4.429 -0.128 

14 Perilaku karyawan perusahaan harus membuat pelanggan 

mempercayainya 
4.471 4.529 0.057 

15 Pelanggan harus dapat merasa aman dalam melakukan 

transaksi dengan perusahaan  
4.300 4.500 0.2 

16 Karyawan perusahaan harus selalu bersikap sopan 4.386 3.957 -0.042 

17 Karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan untuk 

dapat selalu menjawab pertanyaan pelanggan 
4.386 4.486 0.1 

18 Perusahaan harus memberikan perhatian individual 

kepada semua pelanggannya  
4.714 3.714 -1 

 

Untuk mencari kesenjangan (Gap) kelima dimensi kualiatas dalam analisis 

Servqual digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 Rata Rata Nilai Kesenjangan Tiap Dimensi Service Quality 
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No. Dimensi Nilai rata-rata 

1 Reliability -0,300 

2 Responsiveness -0,432 

3 Assurance -0,232 

4 Emphaty - 0,042 

5 Tangible -0,442 

 

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan oleh PT. KLS 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 

 

Hasil diagram diatas menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tenaga 

pemasaran PT. KLS 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 



60 
 

service quality yang telah dilakukan angket kepada responden. Hasil negative 

paling besar adalah pada atribut responsiveness dan tangible. Dimana harus dapat 

meningkatkan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan, dengan menyampaikan informasi yang jelas. Selain itu, 

kemampuan untuk menunjukkan ekstensi kepada pihak eksternal.  Banyak atribut 

yang harus diperbaiki, agar kelak penjualan di PT. KLS dapat meningkat dan tidak 

kalah saing terhadap perusahaan trading lainnya. 

 

4.9                         Diagram Kartesius 

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 IPA 
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Penjelasan dari klasifikasi atribut-atribut pelayanan pada PT. KLS 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 rendah. Perusahaan harus 

melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerjanya meningkat.  

Atribut pelayanan yang masuk dalam kuadran ini adalah: Atribut 2 yaitu Jika 

perusahaan sudah berjanji untuk melakukan sesuatu dengan waktu yang telah 

disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan cepat. Atribut 5 yaitu 

Karyawan harus dapat memberikan respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan. Atribut 12 yaitu Karyawan harus mampu 

memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang di hadapi pelanggan. 

Atribut 18 yaitu Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan modern 

(dapat mengikuti era globalisasi). 

 

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 harus mampu memberikan pelayanan 

dalam membantu menyelesaikan masalah pelangganmasalah. Atribut 13 yaitu 

Karyawan harus memiliki perhatian individual kepada semua pelanggan. 

Atribut 11 yaitu Karyawan harus bersikap sopan dan santun terhadap 

pelanggan. Atribut 10 yaitu Tingkah dan perilaku tenaga pemasaran harus 

dapat dipercaya pelanggan.  

 

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 6 yaitu Karyawan mampu 

memberikan informasi kepada pelanggan kapan layanan tersebut akan 

dilakukan. Atribut 16 yaitu Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik 

dan mendukung kegiatan pemasaran.  
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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 atribut 1 dimana 

pelayanan yang diberikan karyawan harus tepat sasaran. Atribut 7 yaitu, 

kefleksibelan karyawan dalam kemudahan pada saat dihubungi setiap saat. 

Atribut 8 yaitu, karyawan selalu bersedia dalam melayani dan mencari tahu 

setiap kebutuhan pelanggan. Atribut 14 yaitu, karyawan harus memiliki sikap 

simpaty bila terjadi suatu masalah pada pelanggan. Atribut 17, penampilan 

fisik karyawan harus rapi dan sopan. Atribut 15 yaitu karyawan harus dapat 

memahami dan memberikan pelayanan dengan kebutuhan khusus pelanggan. 

Atribut 4 yaitu perusahaan harus memiliki pencatatan yang akurat. Atribut 9 

yaitu pelanggan merasa aman dalam bertransaksi 

 

4.10                       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. 

  

4.10.1. Matrik Kebutuhan Pelanggan (Voice of Customer) 

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. KLS masih dibawah ekspektasi 

pelanggan. Berdasarkan diagram IPA diatas, maka dalam hal ini atribut yang 
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menjadi keinginan pelanggan yaitu atribut 2, atribut 5, atribut 6, atribut 12, atribut 

16 dan atribut 18. Dimana keempat atribut tersebut termasuk dalam dimensi 

tangible, reliability, responsiveness, dan assurance. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Matrik Kebutuhan Pelanggan 

Kebutuhan Pelanggan 

(Customer Requirement) 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk melakukan sesuatu dengan waktu yang 

telah disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan cepat 

Karyawan harus dapat memberikan respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan 

Karyawan harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang 

di hadapi pelanggan 

Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan modern (dapat mengikuti 

era globalisasi) 

Karyawan mampu memberikan informasi kepada pelanggan kapan layanan 

tersebut akan dilakukan 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik dan mendukung kegiatan 

pemasaran 

 

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. 

 

4.10.2. Membuat Daftar Respon Teknis (Technical Recuirement) 



64 
 

Technical Requirement merupakan terjemahan kebutuhan pelanggan 

kedalam bahasa perusahaan atau organisasi. Respon teknikal ini didapat dengan 

melakukan diskusi dengan pihak manajemen PT. KLS. Beberapa informasi 

tentang karakteristik teknik tersebut untuk meningkatkan pelayanan sesuai 

kebutuhan pelanggan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.12 Respon Teknik Atribut Jasa 

No Atribut Respon Teknik 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu yang 

telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

Perusahaan melakukan 

investasi software aplikasi 

pengingat seperti force 

manager sebagai alat bantu 

remainder tenaga pemasaran  

2 

Karyawan harus dapat memberikan 

respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan 

Perusahaan memberi fasilitas 

untuk berkomunikasi seperti 

kuota data dan pulsa serta 

tunjangan khusus jika 

bekerja di luar jam kerja 

3 

Karyawan harus mampu memberikan 

solusi terhadap setiap permasalahan 

yang di hadapi pelanggan 

Perusahaan memberikan 

seminar dan training kepada 

tenaga pemasaran tentang 

product knowledge dan 

sukses key pelanggan 

4 

Teknologi yang dimiliki perusahaan 

harus maju dan modern (dapat 

mengikuti era globalisasi) 

Perusahaan melakukan 

investasi berupa alat 

elektronik & digital (laptop 

& tablet) 

5 

Karyawan mampu memberikan 

informasi kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan dilakukan 

Perusahaan membuat tim 

“eksekusi” khusus untuk 

membantu tenaga pemasaran 

dalam menyelesaikan 

permasalahan pelanggan 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan 

harus baik dan mendukung kegiatan 

pemasaran 

Perusahaan melakukan 

peningkatan fasilitas 

akomodasi dan alat 

pemasaran 

 

4.10.3. Penentuan Nilai Target 

Nilai target yaitu memperbaiki kualitas pelayanan atau membuat kualitas 

pelayanan lebih baik daripada pesaing. Nilai target ditentukan oleh pihak 

manajemen PT KLS. Nilai target ditentukan dengan skala: 
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4 = Sangat penting untuk diperbaiki  

3 = Penting untuk diperbaiki 

 2 = Cukup penting untuk diperbaiki 

1 = kurang begitu penting diperbaiki 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13 Nilai Target tiap Atribut 

No Atribut 
Nilai 

Target 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu yang telah 

disepakati, mereka harus merealisasikannya 

dengan cepat 

4 

2 

Karyawan harus dapat memberikan respon 

yang cepat dan tanggap dalam melayani 

kebutuhan pelanggan 

4 

3 

Karyawan harus mampu memberikan solusi 

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi 

pelanggan 

4 

4 

Teknologi yang dimiliki perusahaan harus 

maju dan modern (dapat mengikuti era 

globalisasi) 

4 

5 

Karyawan mampu memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan layanan tersebut 

akan dilakukan 

3 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus 

baik dan mendukung kegiatan pemasaran 
3 

 

Berdasarkan nilai target yang telah ditentukan oleh pihak manajemen PT 
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KLS , selanjutnya dapat diketahui perhitungan  besarnya rasio perbaikan.  

Contoh atribut yang ditawarkan: 

 

Rasio Perbaikan = 
             

                 
 

 

 

 

 

Tabel 4.14 Nilai Rasio Perbaikan tiap atribut 

No Atribut Nilai Target Kinerja Rasio 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu yang telah 

disepakati, mereka harus merealisasikannya 

dengan cepat 

4 
3.671 

 
1,089 

2 

Karyawan harus dapat memberikan respon 

yang cepat dan tanggap dalam melayani 

kebutuhan pelanggan 

4 
3.600 

 
1,111 

3 

Karyawan harus mampu memberikan solusi 

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi 

pelanggan 

4 
3.786 

 
1.056 

4 

Teknologi yang dimiliki perusahaan harus 

maju dan modern (dapat mengikuti era 

globalisasi) 

4 
3.714 

 
`1,077 

5 

Karyawan mampu memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan layanan tersebut akan 

dilakukan 

3 
4.071 

 
0,736 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus 

baik dan mendukung kegiatan pemasaran 
3 

3.957 

 
0,758 

 

4.10.4 Penentuan Bobot Atribut Jasa 
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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 

   

 
Tabel 4.16 Nilai Bobot Atribut Jasa 

No Atribut Point 
Tingkat 

Kepentingan 
Rasio Bobot 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu 

yang telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

1.5 4.857 1.089 7.934 

2 

Karyawan harus dapat memberikan 

respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan 

1.5 4.928 1.111 8.213 

3 

Karyawan harus mampu memberikan 

solusi terhadap setiap permasalahan 

yang di hadapi pelanggan 

1.5 4.828 1.056 7.648 

4 Teknologi yang dimiliki perusahaan 1.2 4.714 1.077 6.093 
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harus maju dan modern (dapat 

mengikuti era globalisasi) 

5 

Karyawan mampu memberikan 

informasi kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan dilakukan 

1.2 4.428 0.736 3.911 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan 

harus baik dan mendukung kegiatan 

pemasaran 

1 4.385 0.758 3.324 

 
Dari tabel 4.16 dapat diketahui nilai bobot atribut jasa yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan pelayanan terhadap pelanggan. 

4.10.5            Normalisasi Bobot 

Perhitungan normalitas bobot setiap atribut keinginan pelanggan 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan prioritas pengembangan. 

Rumus untuk normalisasi bobot adalah: 

           Normalisasi =  
𝐵𝑜𝑏𝑜 

 𝑜    𝐵𝑜𝑏𝑜 
 x 100 

 

Tabel 4.17 Nilai Normalisasi Atribut Jasa 

No Atribut Bobot 
Normalisasi 

Bobot 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk melakukan 

sesuatu dengan waktu yang telah disepakati, 

mereka harus merealisasikannya dengan cepat 

7.934 21.372 

2 

Karyawan harus dapat memberikan respon yang 

cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan 

pelanggan 

8.213 22.123 

3 

Karyawan harus mampu memberikan solusi 

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi 

pelanggan 

7.648 20.601 

4 

Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju 

dan modern (dapat mengikuti era globalisasi) 
6.093 16.413 
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5 

Karyawan mampu memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan layanan tersebut akan 

dilakukan 

3.911 10.535 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik 

dan mendukung kegiatan pemasaran 
3.324 8.954 

Total 37.123 100 

Sumber : Pengolahan Data (Pihak Manajemen PT KLS) 

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. 

4.10.6  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) 

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

Tabel 4.18 Matriks Antara Customer Requirements DenganTechnical Descriptor 
 

Atribut Pelayanan Pada PT 

KLS 
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berjanji untuk 
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70 
 

melakukan sesuatu 

dengan waktu yang telah 

disepakati, mereka harus 

merealisasikannya 

dengan cepat 

Karyawan harus dapat 

memberikan respon 

yang cepat dan tanggap 

dalam melayani 

kebutuhan pelanggan 

O ● ● ● ● O 

Karyawan harus mampu 

memberikan solusi 

terhadap setiap 

permasalahan yang di 

hadapi pelanggan 

∆ ● ● ● ● ∆ 

 
Tabel 4.18 Matriks Antara Customer Requirements DenganTechnical Descriptor (lanjutan) 

 

 

Teknologi yang dimiliki 

perusahaan harus maju 

dan modern (dapat 

mengikuti era 

globalisasi) 

● ∆ O ● O ● 

Karyawan mampu 

memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan 

dilakukan 

● ● ● ● ● ∆ 

Fasilitas fisik yg dimiliki 

perusahaan harus baik 

dan mendukung kegiatan 

pemasaran 

O ∆ ∆ O O ● 

 

4.10.7                    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 

Tabel 19. DOI = Direct of Improvement (Arah perbaikan) 

No Atribut DOI Target 

1 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu yang 

telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

 

Ada alat bantu sebagai pengingat 

/ agenda sehingga tenaga 

pemasaran dapat tepat waktu 

dalam memberikan informasi 
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yang sudah di janjikan  

2 

Karyawan harus dapat memberikan 

respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan 
 

Tenaga pemasaran dapat 

membuat skala prioritas setiap 

masalah 

3 

Karyawan harus mampu memberikan 

solusi terhadap setiap permasalahan 

yang di hadapi pelanggan  

Tenaga pemasaran dapat 

memberikan informasi yang jelas 

kepada pelanggan 

 

4 

Teknologi yang dimiliki perusahaan 

harus maju dan modern (dapat 

mengikuti era globalisasi)  

Tenaga pemasaran tidak 

terhambat dalam memberikan 

spesifikasi produk yang 

dibutuhkan pelanggan 

5 

Karyawan mampu memberikan 

informasi kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan dilakukan  

Suatu case masalah dapat secara 

pararel terselesaikan, disamping 

kesibukan tenaga pemasaran 

karena bantuan support internal 

 

Tabel 19. DOI = Direct of Improvement (Arah perbaikan) lanjutan 

No Atribut DOI Target 

6 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan 

harus baik dan mendukung kegiatan 

pemasaran 
 

Tenaga pemasaran dapat merasa 

aman dan nyaman dalam proses 

pemasaran 

 

4.10.8  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 KLS  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. KLS 
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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. Atribut yang digunakan

untuk meningkatkan pelayanan tenaga pemasaran di PT KLS pada kuesioner

Servqual ini berjumlah 18 atribut. Kuesioner Servqual diajukan kepada 70

responden dengan penentu jumlah responden ditentukan dengan rumus slovin.

5.1 Karakteristik Responden

Dari hasil kuesioner yang disebar sebanyak 70 responden, dapat diketahui

karakteristik demografi responden sebagai berikut :

1. Pelanggan PT KLS mayoritas berada di plant industri divisi engine sebanyak

25 orang dengan presentase sebesar 36% dari total 70 responden

2 Berdasarkan jabatan struktur organisasinya, user yang banyak menggunakan

produk KLS mayoritas di level staff dengan presentase 32% dari 70 jumlah

koresponden.

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 -0.2896. Hal ini menunjukan bahwa menurut persepsi pelanggan

bahwa pelayanan perusahaan masih belum memenuhi harapan secara penuh.
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Dimensi
Atribut
No

Nilai Persepsi
Nilai

Harapan
Gap
Score

Rata -
rata

Realiability
(Kehandalan)

1 4.429 4.386 -0.042

-0,300
2 4.857 3.671 -1.185

3 4.543 4.343 -0.2

4 4.257 4.486 0.228

Responsiveness
(Daya

Tanggap)

5 4.929 3.600 -1.328

-0,432
6 4.429 4.071 -0.357

7 4.400 4.343 -0.057

8 4.300 4.314 0.014

Assurance
(jaminan)

9 4.214 4.571 0.357

-0,232
10 4.586 4.514 -0.071

11 4.557 4.457 -0.1

12 4.829 3.786 -1.042

Empathy
(empati)

13 4.557 4.429 -0.128

-0,04214 4.471 4.529 0.057

15 4.300 4.500 0.2

Tangible (bukti
langsung)

16 4.386 3.957 -0.042

-0,44217 4.386 4.486 0.1

18 4.714 3.714 -1

Rata – Rata -0,289

Tabel 5.1 Gap skor servqual

Berdasarkan tabel Gap skor servqual diatas dapat dilihat bahwa gap

tertinggi berada pada Dimensi Responsiveness 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.

5.2.1 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.
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No Indikator
Gap
Score

Peringkat

1
Perusahaan memiliki teknologi yang maju dan
modern

-1.176 11

2
Fasilitas fisik perusahaan harus tampak
menarik

-0.765 2

3
Karyawan perusahaan harus berpenampilan
baik dan rapi

0.165 5

4
Material dan fasilitas fisik lain terkait
pelayanan harus tampak baik

-0.859 17

5
Bila perusahaan berjanji untuk melakukan
sesuatu pada waktu yang telah disepakati,
mereka harus merealisasikannya dengan cepat -0.471

1

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

-0.565 4

7
Perusahaan harus dapat diandalkan untuk
memberikan layanannya dengan tepat

-0.529 10

8
Perusahaan harus menyampaikan jasanya
sesuai dengan waktu yang dijanjikan

-0.565 13

9
Perusahaan harus memiliki pencatatan yang
akurat

-0.988 18

10
Karyawan perusahaan harus memberitahu
pelanggan kapan pastinya layanan akan
disampaikan

-0.311 9

11
Karyawan perusahaan harus memberikan
layanan kepada pelanggan dengan cepat

-0.318 7

12
Karyawan perusahaan harus selalu bersedia
membantu para pelanggan

-0.259 3

13
Karyawan perusahaan tidak pernah terlalu
sibuk untuk merespon permintaan pelanggan

-0.129 6

14
Perilaku karyawan perusahaan harus membuat
pelanggan mempercayainya

-0.082 14

15
Pelanggan harus dapat merasa aman dalam
melakukan transaksi dengan perusahaan

-0.518 16

16
Karyawan perusahaan harus selalu bersikap
sopan

-0.176 12

17
Karyawan perusahaan harus memiliki
pengetahuan untuk dapat selalu menjawab
pertanyaan pelanggan

-0.141 15

18
Perusahaan harus memberikan perhatian
individual kepada semua pelanggannya

-0.129 8

Tabel 5.2 Peringkat servqual score

Berdasarkan tabel 5.2 diatas maka dapat dilihat peringkat gap yang

menjelaskan tentang kepuasan pelanggan terhadap atribut pelayanan oleh
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PT.KLS

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 :

1. Jika perusahaan sudah berjanji untuk melakukan sesuatu dengan waktu

yang telah disepakati, mereka harus merealisasikannya dengan cepat

Dalam kegiatan prospecting tenaga pemasaran kepada pelanggan pasti

sering terjadi pro dan kontra atau lebih kenal kita sebut bernegosiasi. Ketika

seorang tenaga pemasaran tidak bisa melakukan sesuatu di hariitu juga, maka

akan ada pertemuan selanjutnya. Akibat kebanyakan janji, maka seorang tenaga

pemasaran tidak sedikit yang lupa dengan janjinya. Maka dari itu, managemen

sebaiknya berinveestasi suatu software aplikasi atau dapat disebut

forcemanager sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat

agenda, catatan hasil diskusi, tanggan janjian, meeting selanjutnya, besar nilai

prospecting, pembuatan penawaran harga dan penanda kita bertemu dengan
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user siapa. Dengan adanya aplikasi pada layar HP ini, mempermudah kerja

tenaga pemasaran karena setiap data yang masuk dapat secara otomatis

tersimpan pada suatu file e-digital, sehingga kita tidak perlu kawatir dalam

menyimpan ataupun kehilangan data. Force manager dapat juga digunakan

sebagai alarm pengingat janji yang telah di buat di hari – hari sebelumnya.

Dengan adanya kemjuan teknologi ini diharapkan tenagan pemasaran dapat

dengan cepat dan tanggap dalam menyelesaikan suatu kebutuhan di pelanggan.

2. Karyawan harus dapat memberikan respon yang cepat dan tanggap dalam

melayani kebutuhan pelanggan

Pelanggan selalu mengharapkan adanya tindakan dan tanggapan yang tepat

pada tenaga pemasaran jika sewaktu – waktu terjadi masalah di produksi.

Tanggapan yang mudah jika tenaga pemasar tidak sedang di area produksi yaitu

memantaunya lewat telpon sebagai salah satu alat komunikasi. Tidak hanya itu,

perusahaan harus memberikan fasilitas kuota data dan alat komunikasi Hand

Phone kepada tenaga pemasar agar dapat membendakan mana yang urusan

pribadi dan mana yang urusan pekerjaan. Alat komunikasi untuk pekerjaan

harus selalu stand by supaya jika pelanggan membutuhkan bantuan

daninformasi dapat secara tepat dan cepat di eksekusi oleh tenaga pemasaran.

3. Karyawan harus mampu memberikan solusi terhadap setiap permasalahan

yang di hadapi pelanggan

Tenaga pemasaran harus memiliki pengetahuan untuk dapat selalu menjawab

pertanyaan pelanggan. PT. KLS memiliki kekura ngan dalam aspek

pengembangan tenaga pemasaran. Dimana tenaga pemasar baru hanya

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

Padahal kebutuhan di pelanggan berbeda- beda. Selain itu, permasalahan yang

ada pada pelanggan sangat bervariasi, jadi hal ini mengakibatkan tenaga

pemasar PT. KLS harus memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaan dari

pelanggan, seperti misalnya bertanya kepada principle via e-mail dan

sebagainya. Tentunya hal ini mengakibatkan banyak waktu yang terbuang.
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Maka PT. KLS harus melakukan perbaikan pengembangan pada tenaga

pemasar dalam segi ketrampilan dan analisa. Dengan adanya rutin training yang

dilakukan principle di PT. KLS dapat membuka pengetahuan tenaga pemasar

dalam hal product knowledge dan spesifikasi dari setiap product.

4. Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan modern (dapat

mengikuti era globalisasi)

Kebutuhan tools industry otomotif saat ini sangat banyak. Dan tidak

mungkin seorang tenaga pemasaran membawa semua katalog spesifikasi alat

dari unit terkecil sampai yang terbesar seperti mesin. Oleh sebab itu, tenaga

pemasaran membutuhkan alat bantu digital seperti tab ataupun laptop sebagai

sarana penyimpanan data khususnya katalog digital. Dengan adanya alat

elektronik digital pekerjaan menjadi ringkas dan cepat, karena ketika pelanggan

menanyakan spesifikasi dari suatu alat, tenaga pemasaran tidak harus mencari –

cari secara manual dengan katalog hardcopy. Tenaga pemasaran dapat dengan

mudah mencari di dalam tab / laptop dengan berbagai feature pendukung

pencarian dengan cepat dan ringkas.

5. Karyawan mampu memberikan informasi kepada pelanggan kapan layanan

tersebut akan dilakukan

Setiap proses visit pasti tenaga pemasar menginginkan adanya pertemuan

ke dua, ketiga dan seterusnya dalam hal pekerjaan. Selain mendapatkan

orderan, kebutuhan pelanggan adalah seorang tenaga pemasar harus dapat

memecahkan suatu permasalahan yang ada di pelanggan. Maka dari itu, PT.

KLs harus membuat grup internal KLS sebagai tim yang mensupport tenaga

pemasar dalam menyelesaikan setiap pertanyaan ataupun permasalahan di

produksi. Dengan adanya tim product support ini diharapkan permasalahan di

pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat. Ditengah kesibukan tenaga pemasar

diluar kantor, suatu masalah dapat secara pararel terselesaikan. Sehingga jika

pelanggan sudah nyaman dengan keberadaan tenaga pemasar, maka tidak sulit

lagi tenaga pemasar mendapatkan kepercayaan dari pelanggan.
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6. Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan harus baik dan mendukung kegiatan

pemasaran

Fasilitas fisik seperti sampel alat produksi yang membutuhkan trial,

katalog maupun selebaran belum mendapat kepuasan dari pelanggan. PT. KLS

Indonesia tidak pernah melakukan variasi pada katalog yang ada. Untuk

selebaran, PT. KLS juga jarang membuat promosi pemasaran menggunakan

selebaran. Jikapun ada, katalog jarang dapat ditinggal di pelanggan, sebagai alat

bantu pencarian tools ataupun product.

Dimana hal ini hanya disampaikan dari mulut ke mulut ataupun

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

perlu melakukan evaluasi dengan meningkatkan variasi dalam alat alat

yang menunjang pemasaran produk kepada para pengguna.

Perusahaan menginvestari beberapa alat akomodasi seperti mobil

sebagai alat transportasi tenaga pemasaran. Karena time is money.

Setiap perjalanan pasti membutuhkan waktu untuk menjangakau

2sampai 3 palanggan dalam satu hari. Akan beda juga konsumsi

waktuya dengan tenaga pemasar yang menaiki motor dengan mobil.

Dengan menggunakan mobil, tenaga pemasaran dapat merasa

nyaman dan aman dalam berkendara.
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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 18 atribut kualitas pelayanan yang

menjadi harapan dan persepsi pelanggan pada PT. KLS, atribut-atribut

tersebut dikelompokkan menjadi lima dimensi terdiri dari : reliability

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

atribut, dan emphaty 3 atribut, tangible terdapat 3 atribut.

2. Semua atribut kualitas pelayanan yang menjadi harapan pelanggan pada PT.

KLS 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 responsiveness sebesar -0,432 sedangkan

rata-rata gap score terendah adalah emphaty sebesar -0,042.

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

pelayanan yaitu atribut pada. Atribut pelayanan yang masuk dalam

kuadran A adalah: Atribut 2 yaitu Jika perusahaan sudah berjanji untuk

melakukan sesuatu dengan waktu yang telah disepakati, mereka harus

merealisasikannya dengan cepat. Atribut 5 yaitu Karyawan harus dapat

memberikan respon yang cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan

pelanggan. Atribut 12 yaitu Karyawan harus mampu memberikan solusi

terhadap setiap permasalahan yang di hadapi pelanggan. Atribut 18 yaitu

Teknologi yang dimiliki perusahaan harus maju dan modern (dapat

mengikuti era globalisasi).

4. Hasil analisis dari diagram IPA dapat diketahui desain ulang pelayanan yang
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diharapkan pelanggan, 6 prioritas pengembangan kebutuhan pelayanan jasa

khususnya di tenaga pemasaran. PT. KLS melakukan investasi software

aplikasi sebagai alat pencatatan digital yang akurat dan terpercaya dan alat

bantu remainder pendingan pekerjaan karyawan. Dan juga dapat

memberikan fasilitas alat komunikasi sebagai sarana penghubung tenaga

pemasaran dengan pelanggan jika tidak sedang di tempat. Dan juga adanya

kuota unlimited hanya dapat diakses untuk kebutuhan pekerjaan, sehingga

tidak ada lagi alasan tenaga pemasaran tidak dapat menghubungi pelanggan.

PT. KLS menyediakan ruangan khusus pelatihan yang dapat rutin

diagendakan sebulan sekali untuk memperbanyak pengetahuan tenaga

pemasar terhadap product yang dijual dan cara mengatasi masalah jika ada

kerusakan pada alat. Sehingga jika ada masalah, tidak harus mengunggu

teknisi untuk memperbaiki alat tersebut. Dan juga sebagai peningkat rasa

kepercayaan diri tenaga pemasaran dalam mempromosikan produknya

kepada pelanggan. Perusahaan melakukan investasi alat bantu untuk

mempromosikan produk , memperlihatkan video demo unit, ataupun

memeprlihatkan spesifikasi suatu product dengan jelas dan tepat. Perusahaan

membentuk tim eksekusi internal sebagai tim untuk membantu tenaga

pemasaran menyelesaikan masalahnya di pelanggan. Perusahaan

meningkatkan fasilitas akomodasi seperti kendaraan beroda empat agar

tenaga pemasaran merasa aman dan nyaman bekerja di luar kantor serta

tunjangan bahan bakar dalam perjalanan ke pelanggan.

6.2 Saran

1. Pembentukan karakter etiap tenaga pemasaran harus dibangun dari pertama

kali orang tersebut masuk ke perusahaan. Karena tidak mudah unutk

mendapatkan kepercayaan seorang pelanggan. Pelanggan tidak

membutuhkan janji “palsu” yang dibutuhkan adalah take and action.

Seberapa besar masalah yang tenaga pemasar pecahkan dan selesaikan

maka kepercayaan pelanggan akan semakin besar. Ketika pelanggan sudah
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nyaman dengan seseorang, maka akan dengan mudah kita berdiskusi

tentang produk baru ataupun menawarkan solusi lainnya yang

menguntungkan perusahaan.

2. Peningkatan fasilitas tenaga pemasaran sebaiknya menjadi perhatian

khusus perusahaan untuk menunjang penjualan di PT. Suzuki Indomobil

Motor yaitu dengan aplikasi pengingat seperti forcemanager. Fasilitas

lainnya handphone, kuota data dan sarana akomodasi juga di tingkatkan

sebanding dengan tuntan perusahaan ke setiap individu tenaga pemasaran.

3. Jumlah sampel dan produk demonstrasi unit di perbanyak sehingga

meningkatkan kepercayaan pelanggan lewat data dan bukti nyata

keunggulan produk

Penelitian selanjutnya dapat dintegrasikan dengat alat lain seperti model

Kano dan model QFD agar klasifikasi kebutuhan yang sesuai dengan harapan

pelanggan dapat dipahami secara keseluruhan tentang produk – produk principle
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LAMPIRAN 1 

 

KUESIONER 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Sdr Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana 

pada Fakultas Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta, saya melakukan 

penelitian berjudul “Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan Tenaga 

Pemasaran dengan Metode Servqual di PT. Kawan Lama Sejahtera.  Saya 

memohon dengan hormat kesediaan untuk membantu mengisi kuisioner yang 

telah disediakan. 

  

 Jawaban yang Anda berikan, saya gunakan sebagai data untuk penelitian 

dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Andan 

untuk mengisi semua pertanyaan dalam kuesioner ini secara lengkap sesuai 

dengan pendapat dan persepsi Anda. Atas perhatian dan kesediaan Anda mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih. 

 

       

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

Theresia Vitara Rozzyanti  

Mahasiswa Universitas Mercubuana Meruya Jakarta 

Sales Key Account Automotive PT. KLS 
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BAGIAN A 

 

Kuesioner untuk pelanggan PT. KLS 

Kami menjamin rahasia pribadi 

 

1. Plant Industri 

 Engine Plant 

 Transmission Plant 

 Assembly Body Plant 

 Quality Division 

 Maintenance Division 

 

2. Jabatan berdasarkan struktur organisasi 

 Dept Head 

 Manager 

 Supervisor 

 Senior Leader 

  

 Staff 

 

BAGIAN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  = Sangat tidak penting 

 2  = Tidak penting 

 3  = Cukup Penting 

 4 = Penting 

 5 = Sangat penting 

 

 

 

No Kebutuhan dan Keinginan Kebutuhan Pelanggan 

SURVEI KUALITAS LAYANAN 
 

Beri tanda cetang () pada nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian 
anda dalam menilai setiap artibut pertanyaan 
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Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan Tenaga 

Pemasaran PT. KLS 

Sangat 

Tidak 

Penting 

Tidak 

Penting 

Cukup 

Penting 

Cukup 

Penting 

Sangat 

Penting 

1 2 3 4 5 

1 
Pelayanan yang diberikan 

karyawan harus tepat sasaran 
     

2 

Jika perusahaan sudah 

berjanji untuk melakukan 

sesuatu dengan waktu yang 

telah disepakati, mereka 

harus merealisasikannya 

dengan cepat 

     

3 

Karyawan harus mampu 

memberikan pelayanan 

dalam membantu 

menyelesaikan masalah 

pelanggan 

     

4 
Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 
     

5 

Karyawan harus dapat 

memberikan respon yang 

cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan 

pelanggan 

     

6 

Karyawan mampu 

memberikan informasi 

kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan 

dilakukan 

     

7 

Kefleksibelan karyawan 

dalam kemudahan pada saat 

dihubungi setiap saat 
     

8 

Karyawan selalu bersedia 

dalam melayani dan mencari 

tahu setiap kebutuhan 

pelanggan 

     

9 
Pelanggan merasa aman 

dalam bertransaksi 
     

10 

Tingkah & perilaku 

karyawan harus dapat 

dipercaya oleh pelanggan 
     

11 

Karyawan harus bersikap 

sopan dan santun terhadap 

pelanggan 
     

12 

Karyawan harus mampu 

memberikan solusi terhadap 

setiap permasalahan yang di 

hadapi pelanggan 
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No 

Kebutuhan dan Keinginan 

Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan Tenaga 

Pemasaran PT. KLS 

Kebutuhan Pelanggan 

Sangat 

Tidak 

Penting 

Tidak 

Penting 

Cukup 

Penting 

Cukup 

Penting 

Sangat 

Penting 

1 2 3 4 5 

13 

Karyawan harus memiliki 

perhatian individual kepada 

semua pelanggan 
     

14 

Karyawan harus memiliki 

sikap simpaty bila terjadi 

suatu masalah pada 

pelanggan 

     

15 

Karyawan harus dapat 

memahami dan memberikan 

pelayanan dengan kebutuhan 

khusus pelanggan 

     

16 

Fasilitas fisik yg dimiliki 

perusahaan harus baik dan 

mendukung kegiatan 

pemasaran 

     

17 
Penampilan fisik karyawan 

harus rapi dan sopan 
     

18 

Teknologi yang dimiliki 

perusahaan harus maju dan 

modern (dapat mengikuti era 

globalisasi) 
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BAGIAN C 

 

Tanggapan anda apakah kualitas pelayanan tenaga pemasaran pada PT. KLS 

sudah memuaskan ? 

 

No 

Kebutuhan dan Keinginan 

Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan Tenaga Pemasaran PT. 

KLS 

Kebutuhan Pelanggan 

Sangat 

Puas 
Puas 

Cukup 

Puas 

Tidak 

Puas 

Sangat 

Tidak 

Puas 

5 4 3 2 1 

1 
Pelayanan yang diberikan karyawan 

harus tepat sasaran 
     

2 

Jika perusahaan sudah berjanji untuk 

melakukan sesuatu dengan waktu 

yang telah disepakati, mereka harus 

merealisasikannya dengan cepat 

     

3 

Karyawan harus mampu memberikan 

pelayanan dalam membantu 

menyelesaikan masalah pelanggan 
     

4 
Perusahaan harus memiliki 

pencatatan yang akurat 
     

5 

Karyawan harus dapat memberikan 

respon yang cepat dan tanggap dalam 

melayani kebutuhan pelanggan 
     

6 

Karyawan mampu memberikan 

informasi kepada pelanggan kapan 

layanan tersebut akan dilakukan 
     

7 

Kefleksibelan karyawan dalam 

kemudahan pada saat dihubungi 

setiap saat 
     

8 

Karyawan selalu bersedia dalam 

melayani dan mencari tahu setiap 

kebutuhan pelanggan 
     

9 
Pelanggan merasa aman dalam        

bertransaksi 
     

10 
Tingkah & perilaku karyawan harus 

dapat dipercaya oleh pelanggan 
     

11 
Karyawan harus bersikap sopan dan 

santun terhadap pelanggan 
     

12 

Karyawan harus mampu memberikan 

solusi terhadap setiap permasalahan 

yang di hadapi pelanggan 
     

13 
Karyawan harus memiliki perhatian 

individual kepada semua pelanggan 
     

14 Karyawan harus memiliki sikap      
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No 

Kebutuhan dan Keinginan 

Pelanggan terhadap Jasa 

Pelayanan Tenaga Pemasaran PT. 

KLS 

Kebutuhan Pelanggan 

Sangat 

Puas 
Puas 

Cukup 

Puas 

Tidak 

Puas 

Sangat 

Tidak 

Puas 

5 4 3 2 1 

simpaty bila terjadi suatu masalah 

pada pelanggan 

15 

Karyawan harus dapat memahami 

dan memberikan pelayanan dengan 

kebutuhan khusus pelanggan 
     

16 

Fasilitas fisik yg dimiliki perusahaan 

harus baik dan mendukung kegiatan 

pemasaran 
     

17 
Penampilan fisik karyawan harus rapi 

dan sopan 
     

18 

Teknologi yang dimiliki perusahaan 

harus maju dan modern (dapat 

mengikuti era globalisasi) 
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LAMPIRAN 2 

TABEL HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT KEPENTINGAN 

 

 

 

  
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 skor_total 

A1 Pearson 

Correlation 

1 -

.012 

-.017 .172 -.096 .008 -.118 -.097 -.196 .260* .071 .164 .191 .253* .047 -.093 -.030 .100 .402** 

Sig. (2-tailed)  .919 .892 .155 .429 .951 .331 .423 .103 .030 .561 .175 .113 .034 .701 .443 .803 .408 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A2 Pearson 

Correlation 

-.012 1 .076 -.053 .059 .067 -

.296* 

-.022 .079 .024 .001 .052 .087 -.135 -.090 -.046 -.120 -.054 .351** 

Sig. (2-tailed) .919  .532 .663 .626 .584 .013 .859 .518 .847 .992 .670 .473 .263 .460 .703 .321 .657 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A3 Pearson 

Correlation 

-.017 .076 1 .116 .080 -.224 .105 -.068 .276* .218 -.064 -.189 -.068 .264* -.297* -.039 -.141 -.200 .284** 

Sig. (2-tailed) .892 .532  .340 .513 .063 .385 .578 .021 .070 .599 .117 .578 .028 .012 .750 .246 .098 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A4 Pearson 

Correlation 

.172 -

.053 

.116 1 .029 .108 -.116 .113 -.044 .181 -.199 -

.269* 

-.001 -.069 -.142 -.050 -.045 .008 .288** 

Sig. (2-tailed) .155 .663 .340  .814 .376 .338 .351 .718 .133 .099 .025 .990 .568 .240 .681 .712 .946 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A5 Pearson 

Correlation 

-.096 .059 .080 .029 1 -.087 .000 -.047 .008 -.233 -.128 -.126 .199 -.165 -.045 -.122 -.212 -.175 .342** 

Sig. (2-tailed) .429 .626 .513 .814  .476 1.000 .701 .949 .052 .290 .298 .098 .173 .712 .314 .078 .146 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A6 Pearson 

Correlation 

.008 .067 -.224 .108 -.087 1 .053 -.131 -

.280* 

-.083 .014 -.128 .224 -.148 .210 .023 .164 .436** .336** 

Sig. (2-tailed) .951 .584 .063 .376 .476  .663 .279 .019 .495 .907 .291 .062 .223 .080 .851 .174 .000 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A7 Pearson 

Correlation 

-.118 -

.296

* 

.105 -.116 .000 .053 1 -.020 -.058 -.083 -.089 -.093 -.153 -.116 .028 .012 .172 -.065 .266** 

Sig. (2-tailed) .331 .013 .385 .338 1.000 .663  .872 .634 .495 .464 .445 .207 .339 .816 .922 .154 .595 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A8 Pearson 

Correlation 

-.097 -

.022 

-.068 .113 -.047 -.131 -.020 1 .215 .083 .060 .102 -.082 -.213 -.051 .044 -.004 .160 .292** 
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A8 Pearson 

Correlation 

-.097 -

.022 

-.068 .113 -.047 -.131 -.020 1 .215 .083 .060 .102 -.082 -.213 -.051 .044 -.004 .160 .292** 

Sig. (2-tailed) .423 .859 .578 .351 .701 .279 .872  .074 .495 .624 .400 .498 .077 .677 .715 .971 .187 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A9 Pearson 

Correlation 

-.196 .079 .276* -.044 .008 -

.280* 

-.058 .215 1 .012 -.019 -.107 -.192 -.004 -.252* -.220 .011 -.108 .323** 

Sig. (2-tailed) .103 .518 .021 .718 .949 .019 .634 .074  .919 .874 .376 .112 .976 .035 .067 .927 .376 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A10 Pearson 

Correlation 

.260* .024 .218 .181 -.233 -.083 -.083 .083 .012 1 .009 .002 -.049 .192 -.014 -.108 .063 -.018 .393** 

Sig. (2-tailed) .030 .847 .070 .133 .052 .495 .495 .495 .919  .943 .986 .686 .111 .908 .373 .602 .880 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A11 Pearson 

Correlation 

.071 .001 -.064 -.199 -.128 .014 -.089 .060 -.019 .009 1 .050 -.204 .129 -.075 -.114 .048 .069 .259** 

Sig. (2-tailed) .561 .992 .599 .099 .290 .907 .464 .624 .874 .943  .684 .090 .289 .537 .346 .693 .571 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A12 Pearson 

Correlation 

.164 .052 -.189 -

.269* 

-.126 -.128 -.093 .102 -.107 .002 .050 1 -.024 -.160 .098 .127 -.096 .132 .472** 

Sig. (2-tailed) .175 .670 .117 .025 .298 .291 .445 .400 .376 .986 .684  .844 .185 .419 .295 .430 .277 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A13 Pearson 

Correlation 

.191 .087 -.068 -.001 .199 .224 -.153 -.082 -.192 -.049 -.204 -.024 1 .084 .247* .116 -.002 .136 .352** 

Sig. (2-tailed) .113 .473 .578 .990 .098 .062 .207 .498 .112 .686 .090 .844  .490 .039 .340 .985 .260 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A14 Pearson 

Correlation 

.253* -

.135 

.264* -.069 -.165 -.148 -.116 -.213 -.004 .192 .129 -.160 .084 1 .130 -.198 .013 -.090 .252** 

Sig. (2-tailed) .034 .263 .028 .568 .173 .223 .339 .077 .976 .111 .289 .185 .490  .285 .101 .915 .460 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A15 Pearson 

Correlation 

.047 -

.090 

-

.297* 

-.142 -.045 .210 .028 -.051 -

.252* 

-.014 -.075 .098 .247* .130 1 -.052 .124 .307** .349** 

Sig. (2-tailed) .701 .460 .012 .240 .712 .080 .816 .677 .035 .908 .537 .419 .039 .285  .667 .308 .010 .003 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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A16 Pearson 

Correlation 

-.093 -

.046 

-.039 -.050 -.122 .023 .012 .044 -.220 -.108 -.114 .127 .116 -.198 -.052 1 -.077 .046 .354** 

Sig. (2-tailed) .443 .703 .750 .681 .314 .851 .922 .715 .067 .373 .346 .295 .340 .101 .667  .529 .703 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A17 Pearson 

Correlation 

-.030 -

.120 

-.141 -.045 -.212 .164 .172 -.004 .011 .063 .048 -.096 -.002 .013 .124 -.077 1 .100 .308** 

Sig. (2-tailed) .803 .321 .246 .712 .078 .174 .154 .971 .927 .602 .693 .430 .985 .915 .308 .529  .410 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A18 Pearson 

Correlation 

.100 -

.054 

-.200 .008 -.175 .436*

* 

-.065 .160 -.108 -.018 .069 .132 .136 -.090 .307** .046 .100 1 .469** 

Sig. (2-tailed) .408 .657 .098 .946 .146 .000 .595 .187 .376 .880 .571 .277 .260 .460 .010 .703 .410  .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

skor

_tota

l 

Pearson 

Correlation 

.402** .051 .184 .218 -.142 .336*

* 

.066 .292* .023 .393*

* 

.159 .072 .352*

* 

.252* .349** .054 .308** .469** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .677 .128 .069 .240 .004 .587 .014 .851 .001 .189 .551 .003 .036 .003 .656 .010 .000  

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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LAMPIRAN 3 

TABEL HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT KINERJA 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

TABEL HASIL UJI VALIDITAS TINGKAT KINERJA 

 

  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 

skor_t

otal 

A1 Pearson 

Correlation 

1 -.051 -.046 -.026 .094 -.101 -.071 -.036 -.013 .143 .070 .147 .013 .024 -.015 -.047 -.073 -.085 .492** 

Sig. (2-tailed) 
 

.675 .705 .831 .437 .407 .562 .769 .915 .238 .567 .225 .915 .842 .901 .699 .550 .486 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A2 Pearson 

Correlation 

-.051 1 -.012 -.048 .022 -.125 .094 -.048 .107 .057 -.102 -.071 -.039 .043 -.152 .086 -.126 .041 .491** 

Sig. (2-tailed) .675 
 

.920 .696 .855 .304 .440 .696 .379 .639 .402 .561 .750 .724 .210 .479 .300 .736 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A3 Pearson 

Correlation 

-.046 -.012 1 .022 .148 .128 .052 .049 .135 .166 .105 -.027 -.274* -.006 -.295* .058 -.058 -.220 .369** 

Sig. (2-tailed) .705 .920 
 

.856 .221 .291 .666 .688 .266 .170 .389 .827 .022 .961 .013 .632 .633 .068 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A4 Pearson 

Correlation 

-.026 -.048 .022 1 -.038 -.012 .008 .008 -.014 .016 .155 -.158 -.118 -.071 .000 .179 .038 .272* .347** 

Sig. (2-tailed) .831 .696 .856 
 

.756 .922 .947 .946 .907 .898 .200 .192 .330 .558 1.000 .138 .757 .023 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A5 Pearson 

Correlation 

.094 .022 .148 -.038 1 -.119 -.035 .050 .141 .078 .145 .150 -.035 .069 -.070 -.095 -.065 .179 .439** 

Sig. (2-tailed) .437 .855 .221 .756 
 

.328 .773 .680 .244 .523 .230 .214 .772 .569 .565 .436 .594 .138 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A6 Pearson 

Correlation 

-.101 -.125 .128 -.012 -.119 1 -.174 .127 -.213 -.153 -.071 .157 .068 -.026 -.162 .007 -.068 .013 .432** 

Sig. (2-tailed) .407 .304 .291 .922 .328 
 

.150 .294 .077 .207 .557 .194 .578 .834 .179 .957 .578 .914 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A7 Pearson 

Correlation 

-.071 .094 .052 .008 -.035 -.174 1 .035 .162 -.094 .027 .025 -.009 -.057 -.030 .001 -.133 .074 .377* 

Sig. (2-tailed) .562 .440 .666 .947 .773 .150 
 

.771 .179 .438 .823 .837 .943 .642 .802 .995 .272 .541 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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A8 Pearson 

Correlation 

-.036 -.048 .049 .008 .050 .127 .035 1 -.088 -.010 -.002 -.104 -.185 -.247* -.102 -.088 .008 .124 .473** 

Sig. (2-tailed) .769 .696 .688 .946 .680 .294 .771 
 

.470 .936 .989 .392 .125 .039 .403 .471 .946 .307 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A9 Pearson 

Correlation 

-.013 .107 .135 -.014 .141 -.213 .162 -.088 1 -.102 .064 -.075 -.179 .088 -.172 -.047 -.146 -.057 .454** 

Sig. (2-tailed) .915 .379 .266 .907 .244 .077 .179 .470 
 

.401 .601 .539 .138 .471 .156 .702 .226 .636 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A10 Pearson 

Correlation 

.143 .057 .166 .016 .078 -.153 -.094 -.010 -.102 1 .018 .020 -.057 .215 -.079 -.148 .107 -.225 .432** 

Sig. (2-tailed) .238 .639 .170 .898 .523 .207 .438 .936 .401 
 

.879 .869 .641 .074 .517 .221 .379 .061 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A11 Pearson 

Correlation 

.070 -.102 .105 .155 .145 -.071 .027 -.002 .064 .018 1 -.188 -.212 -.078 -.037 .012 .013 .162 .486** 

Sig. (2-tailed) .567 .402 .389 .200 .230 .557 .823 .989 .601 .879 
 

.118 .078 .524 .762 .924 .915 .181 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A12 Pearson 

Correlation 

.147 -.071 -.027 -.158 .150 .157 .025 -.104 -.075 .020 -.188 1 .136 .065 -.046 -.171 -.111 -.033 .433** 

Sig. (2-tailed) .225 .561 .827 .192 .214 .194 .837 .392 .539 .869 .118 
 

.261 .595 .707 .156 .361 .783 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A13 Pearson 

Correlation 

.013 -.039 -.274* -.118 -.035 .068 -.009 -.185 -.179 -.057 -.212 .136 1 .101 .172 -.026 .047 -.162 .316** 

Sig. (2-tailed) .915 .750 .022 .330 .772 .578 .943 .125 .138 .641 .078 .261 
 

.405 .156 .831 .698 .180 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A14 Pearson 

Correlation 

.024 .043 -.006 -.071 .069 -.026 -.057 -.247* .088 .215 -.078 .065 .101 1 .023 -.135 .109 -.057 .307** 

Sig. (2-tailed) .842 .724 .961 .558 .569 .834 .642 .039 .471 .074 .524 .595 .405 
 

.848 .265 .368 .639 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A15 Pearson 

Correlation 

-.015 -.152 -.295* .000 -.070 -.162 -.030 -.102 -.172 -.079 -.037 -.046 .172 .023 1 .018 .033 -.109 .423** 

Sig. (2-tailed) .901 .210 .013 1.000 .565 .179 .802 .403 .156 .517 .762 .707 .156 .848 
 

.882 .787 .369 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A16 Pearson 

Correlation 

-.047 .086 .058 .179 -.095 .007 .001 -.088 -.047 -.148 .012 -.171 -.026 -.135 .018 1 -.209 .158 .312** 

Sig. (2-tailed) .699 .479 .632 .138 .436 .957 .995 .471 .702 .221 .924 .156 .831 .265 .882 
 

.082 .192 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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A17 Pearson 

Correlation 

-.073 -.126 -.058 .038 -.065 -.068 -.133 .008 -.146 .107 .013 -.111 .047 .109 .033 -.209 1 -.092 .475** 

Sig. (2-tailed) .550 .300 .633 .757 .594 .578 .272 .946 .226 .379 .915 .361 .698 .368 .787 .082 
 

.449 .001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

A18 Pearson 

Correlation 

-.085 .041 -.220 .272* .179 .013 .074 .124 -.057 -.225 .162 -.033 -.162 -.057 -.109 .158 -.092 1 .483** 

Sig. (2-tailed) .486 .736 .068 .023 .138 .914 .541 .307 .636 .061 .181 .783 .180 .639 .369 .192 .449 
 

.001 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

skor_

total 

Pearson 

Correlation 

.292* .191 .269* .347** .439** .083 .277* .173 .128 .237* .292* .233 .016 .207 -.057 .148 .075 .283* 1 

Sig. (2-tailed) .014 .113 .024 .003 .000 .494 .020 .151 .293 .049 .014 .052 .892 .086 .638 .220 .540 .017 
 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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LAMPIRAN 4 

TABEL HASIL UJI RELIABILITAS TINGKAT KEPENTINGAN 
 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 70 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha
a
 N of Items 

0,830 18 
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LAMPIRAN 5 

TABEL HASIL UJI RELIABILITAS TINGKAT KINERJA 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 70 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 70 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha
a
 N of Items 

0,845 18 
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LAMPIRAN 6 

HASIL KUESIONER TINGKAT HARAPAN DAN KEPENTINGAN 

 

Responden 
Pernyataan/Atribut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 

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

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

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

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

15 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 

16 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 

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

18 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 

29 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

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

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

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

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

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

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

36 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

38 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 

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

40 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

41 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

42 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

43 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 

44 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 

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

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

47 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 

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

49 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

50 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 

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

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

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

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

65 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 

66 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

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

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

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

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