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ABSTRAK 

Industri jasa mempunyai peranan penting dalam ekonomi beberapa Negara. 

Perubahan multidimensional dan permintaan secara global mendorong bisnis 

bidang jasa menjadi sangat kompetitif yang menyebabkan perusahaan dipaksa 

menyusun kembali layanan dan sistemnya untuk memperbaiki kualitas jasanya. 

Kualitas jasa dipandang sebagai strategi penting dalam mencapai kesuksesan dan 

kelangsungan bisnis perusahaan dalam pasar yang sangat kompetitif untuk 

memenuhi kebutuhan kepuasan konsumen Maka dalam penelitian ini akan 

dibahas tentang kualitas jasa yang diberikan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan menurut lima dimensi servqual, yaitu 

keandalan, keresponsifan, jaminan, empati dan berwujud. Lalu diuji menggunakan 

uji validasi, uji reliabilitas, perhitungan skor servqual dan analisis diagram 

kartesius. 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan analisis servqual ialah selisih skor antara 

kebutuhan konsumen dengan kinerja perusahaan. Kemudian atribut penilaian 

kepuasan konsumen tersebut dipetakan dalam diagram kartesius, sehingga dapat 

diklasifikasikan atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis servqual terlihat bahwa 50% konsumen PT. ISS 

Indonesia di Universitas Bina Nusantara (Kampus Syahdan) menilai kinerja 

perusahaan Bagus/merasa Puas atas pelayanan yang diberikan dan 26% konsumen 

menilai kinerja  perusahaan Sangat Bagus/merasa Sangat Puas dengan pelayanan 

yang diberikan. 

Kata kunci: dimensi servqual, kepuasan konsumen, kinerja perusahaan, diagram 

kartesius 
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ABSTRACT 

The service industry has an important role in the economies of some countries. 

Changes multidimensional and global demand drive the business services sector 

has become very competitive which led the company forced to regroup services 

and systems to improve the quality of services. Quality of service is seen as an 

important strategy in achieving the company's business success and survival in a 

highly competitive market to meet the needs of customer satisfaction So in this 

study will be discussed about the quality of services provided by the company to 

meet the needs of consumers. 

In this research, the design according to five dimensions servqual, ie reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangible. Then tested using a validation 

test, reliability test, servqual score calculation and analysis of the Cartesian 

diagram. 

The conclusion is based on the analysis servqual score is the difference between 

the needs of consumers and corporate performance. Then attribute mapped 

customer satisfaction ratings in the Cartesian diagram, so it can be classified 

which attributes a priority the improvement of company performance. Based on 

the analysis servqual seen that 50% of consumers PT. ISS Indonesia at Bina 

Nusantara University (Campus Syahdan) assess the company's performance good 

/ feel satisfied with the services provided and 26% of consumers rate the 

performance of the company Very Good / Felt Very Satisfied with the services 

provided. 

Keywords : servqual dimensions , customer satisfaction , the company's 

performance , Cartesian diagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri jasa mempunyai peranan penting dalam ekonomi beberapa 

Negara. Perubahan multidimensional dan permintaan secara global mendorong 

bisnis bidang jasa menjadi sangat kompetitif yang menyebabkan perusahaan 

dipaksa menyusun kembali layanan dan sistemnya untuk memperbaiki kualitas 

jasanya. Kualitas jasa dipandang sebagai strategi penting dalam mencapai 

kesuksesan dan kelangsungan bisnis perusahaan dalam pasar yang sangat 

kompetitif. Kualitas jasa dipandang sebagai alat untuk memperoleh manfaat 

keunggulan kompetitif dan tidak hanya memungkinkannya menjadi market leader 

tetapi juga memeliharanya pada top position.  

Kualitas jasa menggambarkan perbedaan antara harapan dari pengalaman 

yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku terhadap 

kinerja yang memperhatikan pada manfaat-manfaat jasa. Kualitas jasa 

memungkinkan kelangsungan keunggulan kompetitif perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan kepuasan konsumen. Kualitas jasa sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen,   karena   tingkat   kepuasan   konsumen yang tinggi terhadap
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kualitas jasa akan mampu mendatangkan manfaat berupa loyalitas konsumen dan 

pangsa pasar yang menjadi lebih besar, peningkatan  harga jual pelayanan/jasa 

dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan produktifitas perusahaan 

pelayanan itu sendiri. Seluruh manfaat tersebut pada gilirannya juga akan 

berkontribusi pada peningkatan daya saing yang berkesinambungan bagi 

perusahaan pelayanan/jasa yang mengupayakan pemenuhan kualitas bersifat 

pelayanan bagi konsumen (customer-driven). Dalam jangka panjang perusahaan 

seperti ini akan tetap mudah terus bertahan dan menghasilkan laba. Kualitas jasa 

hanya dapat dihitung menggunakan suatu metode tertentu yang telah dirancang 

khusus sesuai dengan sifat pelayanan. Metode yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan pelayanan/jasa  adalah Service Quality. Perusahaan yang 

menerapkan standar kualitas jasa yang tepat dengan dilakukan secara konsisten 

memungkinkan perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan konsumen di masa 

mendatang yang pada akhirnya dapat mendorong kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen merupakan suatu respon emosional yang dihasilkan 

dari proses kognitif konsumen untuk mengevaluasi jasa yang diterimanya dengan 

biaya yang dikeluarkannya dalam memperoleh jasa. Kepuasan konsumen 

merupakan prinsip dasar dari seluruh jasa perusahaan dimana kepuasan konsumen 

dianggap sebagai indikator dari kinerja perusahaan. Hal ini ditunjukkan dari 

perusahaan yang memperhatikan kebutuhan dan permintaan konsumen maka 

memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan level kepuasan konsumen yang 

selanjutnya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kepuasan konsumen 

memfasilitasi pengukuran bagaimana jasa yang disediakan oleh perusahaan dapat 

memenuhi harapan konsumen. 
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PT. ISS Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terbaik 

disektor fasilitas jasa yang menawarkan layanan kelas dunia ke rumah sakit, bisnis 

komersial, kantor, sekolah dan kampus, pameran, mall dan supermarket, pusat 

hiburan dan kompleks. PT. ISS Indonesia memiliki visi menjadi perusahaan 

layanan fasilitas terpadu paling disukai di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 

pertumbuhan besar dari tahun ke tahun. Selain itu, PT. ISS Indonesia adalah juara 

dunia dan salah satu yang terbaik dalam kepemimpinan kualitas dalam ISS World. 

Memberikan pelayanan terbaik merupakan suatu upaya untuk menciptakan 

kepuasan kepada konsumen. Peningkatan pelayanan dan jaminan kepuasan 

konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa. Akan tetapi, 

permasalahan yang terjadi adalah adanya keluhan terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan PT. ISS Indonesia. Oleh karena itu, memberikan 

pelayanan terbaik merupakan suatu upaya untuk menciptakan kepuasan kepada 

konsumen. 

Atas dasar latar belakang tersebut, perusahaan harus melakukan penilaian 

terhadap kualitas pelayanan/jasa dengan membandingkan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen. Perbandingan ini menjadi dasar metode 

SERVQUAL, yaitu suatu metode untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 

lima dimensi kualitas. Melalui servqual dapat diketahui kesenjangan (Gap) yang 

terjadi antara kualitas pelayanan yang diharapkan dengan kualitas pelayanan yang 

diterima oleh konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 



4 
 

 
 

1. Bagaimana kinerja pelayanan/jasa Cleaning Service yang diberikan kepada 

konsumen? 

2. Atribut Kualitas pelayanan/jasa apa yang perlu diperbaiki untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur kinerja pelayanan/jasa Cleaning Service yang diberikan oleh 

PT. ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan 

berdasarkan analisis kepuasan konsumen. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis perbaikan proses berdasarkan atribut-

atribut kualitas pelayanan/jasa.. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar pembahasannya 

terarah dan mempunyai batasan yang jelas sehingga mendapatkan hasil yang 

optimal, oleh karena itu perlu diadakan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada PT. ISS Indonesia di Universitas Bina 

Nusantara, kampus Syahdan. 

2. Tidak dilakukan analisis biaya terhadap proses yang dijadikan sebagai 

objek penelitian. 

3. Pegawai, Dosen dan Mahasiswa/i Universitas Bina Nusantara, kampus 

Syahdan yang menjadi objek penelitian ini. 
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4. Penilaian Kualitas jasa hanya didasarkan pada hasil kuesioner yang 

disebarkan kepada konsumen PT. ISS di Universitas Bina Nusantara, 

kampus Syahdan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Manajemen PT. ISS Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pihak 

Manajemen PT ISS Indonesia dalam mengelola kepuasan konsumennya 

dengan menjaga dan meningkatkan kualitas jasanya. 

2. Manajemen Universitas Bina Nusantara 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pihak 

Manajemen Universitas Bina Nusantara dalam memilih Jasa Layanan 

Cleaning Service yang memperhatikan kepuasan konsumennya melalui 

standar service quality yang sesuai dengan harapannya. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini agar mudah dipahami penulisannya 

maka akan disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diangkat dalam tugas akhir ini. Selain itu, landasan teori memuat dasar-dasar atau 

referensi dalam memecahkan masalah serta sebagai data pendukung dalam 

penulisan dan penelitian tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang teknik dan tata cara dalam pengambilan data dan 

juga dalam pengolahan data sebagai langkah penulis untuk mendapatkan tujuan 

dari penulisan tugas akhir. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini memuat data detail yang berasal dari perusahaan dan literatur mengenai 

penelitian yang dilakukan, serta pengolahan data yang dilakukan sebagai dasar 

pada pembahasan masalah. 

BAB V ANALISIS HASIL 

Bab ini berisi tentang analisis dan pemecahan masalah dari hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

hasil analisis dan evaluasi data dan memberikan saran untuk menjadi bahan   

pertimbangan oleh perusahaan. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

2.1 Konsep Jasa 

Terdapat beberapa definisi jasa yang dikemukakan oleh para pakar, 

diantaranya: 

1. Menurut Haksever et al (Ariani, 2009) 

Jasa atau pelayanan (services) didefinisikan sebagai kegiatan jasa 

menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologis. 

2. Menurut Tjiptono (2006) 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud fisik 

dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

 

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat elemen-

elemen yang berkaitan dengan konsep jasa yaitu
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1. Manfaat (benefits) 

Merupakan nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen saat menerima 

jasa. Manfaat ini biasanya dirasakan secara langsung oleh konsumen 

(explicit benefits) atau bisa juga dirasakan dengan samar-samar (implicit 

benefits). 

2. Fasilitas Pendukung (supporting facility) 

Merupakan sumber-sumber fisik yang dapat membantu penyedia jasa 

dalam menyediakan jasanya. 

3. Barang-barang pembantu (facilitating goods) 

Merupakan barang-barang yang digunakan oleh konsumen dalam 

menggunakan jasa yang disediakan oleh pengguna jasa. 

4. Tidak berwujud (essentially intangible) 

Merupakan penandaan bahwa konsumen mungkin tidak harus memperoleh 

benda-benda fisik setelah menggunakan jasa yang diberikan oleh penyedia 

jasa. 

2.1.1 Klasifikasi Jasa 

Klasifikasi Jasa menurut Lovelock (2007), terdapat tujuh kriteria sebagai 

berikut: 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa dan pendidikan) dan jasa 
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kepada konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, 

jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi hukum). 

 

2. Tingkat keberwujudan (Tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a. Rented Goods Service 

Dalam jenis ini konsumen menyewa dan menggunakan produk-

produk tertentu berdasarkan tariff selama waktu tertentu pula. 

Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena 

kepemilikannya tetap berada pada pihak perusahaan yang 

menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, kaset video, villa dan 

apartement. 

b. Owned goods service 

Pada Owned goods service, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan (untuk kerja), atau 

dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa, contohnya jasa reparasi 

(arloji, mobil dan lain-lain). 

c. Non Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible (tidak berwujud) ditawarkan kepada para pelanggan 

contohnya sopir, dosen, pemandu wisata, dan lain-lain. 

3. Keterampilan Penyedia Jasa 
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Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

profesional service (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, 

konsultan pajak) dan non professional (misalnya sopir taksi, penjaga 

malam). 

 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial 

service atau profit service (misalnya bank, penerbangan) dan non profit 

(misalnya sekolah, yayasan, panti asuhan, perpustakaan dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkutan umum dan perbankan) dan non regulated service 

(misalnya katering dan pengecetan rumah). 

6. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment-based service 

(seperti cuci mobil otomatis, ATM/Automatic Teller Machine) dan people-

based service (seperti satpam, jasa akuntansi dan konsultan hukum). 

7. Tingat Konak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high-contact service (misalnya bank dan dokter) dan low-contact service 

(misalnya bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya 

tinggi, kecenderungan interpersonal karyawan harus diperhatikan oleh 

perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 
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dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak (misalnya keramahan, 

sopan santun, dan sebagainya). Sebaliknya pada jasa yang kontaknya 

dengan pelanggan rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling 

penting.  

2.1.2 Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang berfungsi untuk membedakan dengan produk 

barang. Menurut Kotler dan Armstrong (2012) menerangkan empat 

karakteristik jasa sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Tidak seperti halnya produk fisik, 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon 

pembeli akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa. Konsumen mencari 

bukti kualitas pelayanan jasa berdasarkan enam hal berikut ini: 

a. Tempat (place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, 

kenyamanan untuk konsumen dan suasana yang mendukung. 

b. Orang (people) 

Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. 

Sudah terlatih, cepat dalam menangani masalah dan lain-lain. 

c. Peralatan (equipment) 

Peralatan penunjang seperti computer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya. 
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d. Komunikasi material (communication material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil 

jadi dalam foto. 

e. Simbol (symbol) 

Nama dan simbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen. 

f. Harga (price) 

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai 

macam promosi penjualan, seperti bonus, diskon dan lain-lain. 

2. Bervariasi (variability) 

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variable. Berbeda dengan kualitas 

produk fisik yang sudah terstandar, kualitas pelayanan jasa bergantung 

pada siapa penyedianya, kapan, dimana, dan bagaimana jasa itu diberikan. 

Oleh karena itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan yang 

lainnya. 

3. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen didalamnya. 

4. Tidak dapat disimpan (pershability) 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya 

ada pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si 

penerimanya. Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud 

yang dapat diproduksi terlebih dahulu, disimpan dan dipergunakan lain 

waktu. 
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2.2 Kualitas 

2.2.1 Definisi Kualitas 

Kualitas menjadi hal yang sangat penting bagi konsumen untuk membuat 

keputusan dan menyeleksi pesaingnya diantara penyedia produk atau jasa. 

Menurut Amin Syukron dan M. Kholil (2012) mengatakan bahwa terdapat 

keuntungan besar yang akan didapatkan dari peningkatan kualitas sebagai bagian 

dari strategi bisnis. Menurut pendapat Mohammad dan Alhamdani (2011) yang 

dikutip dari Crosby menyatakan bahwa kualitas merupakan sebagai konsistensi 

dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 

2.2.2 Definisi Kualitas Jasa 

 Kualitas layanan/jasa (Service Quality) menurut Parasuraman (1997) dapat 

didefinisikan sebagai “Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

para pelanggan atas layanan yang mereka peroleh atau terima. 

2.2.3 Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut pendapat Mohammad dan Alhamadani (2011) menyatakan bahwa 

model Servqual terdiri dari dua huruf yaitu Service dan Quality dimana terdapat 

lima dimensi meliputi yaitu: 

1. Tangibility 

Tangibility meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan fisik dari 

pekerja 

2. Reliability 

Reliability merupakan kemampuan untuk menyediakan jasa yang 

dibutuhkan dengan tepat sesuai dengan spesifikasi dan kondisi yang ada. 

3. Responsiveness 
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Responsivesness adalah kecenderungan dan kesediaan dari pekerja untuk 

melayani pelanggan secara cepat dan tepat. 

4. Assurance 

Assurance adalah perasaan kepercayaan dan kepercayaan dalam 

berhadapan dengan organisasi. Hal ini menunjukkan pengetahuan pekerja 

dan pengalaman dan kemampuannya untuk membangun kepercayaan diri 

sebaik kepecayaannya pada pelanggannya.  

5. Empathy 

Empathy adalah memahami kebutuhan pribadi pelanggan, perhatian pada 

tiap individu dan menunjukkannya sedikit simpati dan pengaruhnya, 

memandangnya sebagai teman dekat dan membedakan klien-kliennya. 

2.3 Kepuasan Konsumen 

2.3.1 Pengertian Kepuasan 

Menurut pakar pemasaran Kotler dan keller (2009), menandaskan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipresepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. 

2.3.2 Pengertian Konsumen 

 Menurut Yamit (2005) secara tradisional konsumen diartikan sebagai 

orang yang membeli dan menggunakan produk. Dalam perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, konsumen adalah orang yang menggunakan jasa yang diberikan 

oleh perusahaan jasa tersebut. 
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2.3.3 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Daryanto & Setyobudi (2014), kepuasan konsumen merupakan 

suatu penilaian emosional dari konsumen setelah konsumen menggunakan suatu 

produk, dimana harapan dan kebutuhan konsumen yang menggunakannya 

terpenuhi. Solomon (2011) menyebutkan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu 

perasaan keseluruhan konsumen mengenai produk atau jasa yang telah dibeli oleh 

konsumen. 

Kepuasan Konsumen = Persepsi – Harapan 

2.4 Gap Pada Kualitas Pelayanan 

Menurut Purnama (2006) Harapan konsumen terhadap kualitas layanan 

sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka peroleh. Dari sudut pandang 

konsumen, sumber informasi bisa berasal dari internal maupun eksternal. Sumber 

informasi internal misalnya pengalaman pembelian masa lalu, pengamatan atau 

percobaan pembelian. Sumber informasi eksternal merupakan informasi dari luar 

konsumen, misalnya dari konsumen lain melalui informasi getok tular (dari mulut 

ke mulut) atau informasi dari pemasar melalui promosi yang disampaikan dengan 

media tertentu. 

Harapan konsumen terhadap layanan yang dijabarkan kedalam lima 

dimensi kualitas layanan harus bisa dipahami oleh perusahaan dan diupayakan 

untuk bisa diwujudkan. Tentunya hal ini merupakan tugas berat bagi perusahaan, 

sehingga dalam kenyataannya sering muncul keluhan yang dilontarkan konsumen 

karena layanan yang diterima tidak sesuai dengan layanan yang mereka harapkan. 
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Zeithaml & Bitner (2006) menyebutkan bahwa gap yang terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti tabel 2.2 berikut : 

Tabel 2. 1 Faktor – faktor penyebab terjadinya gap 

Gap Faktor Penyebab 

Gap 1 
1. Tidak cukupnya analisis pasar 

2. Hubungan yang kurang baik antara manajemen dengan konsumen 

3. Jenjang antara kontak personal dari manajemen 

 

Gap 2 

1. Kurangnya komitmen manajemen pada kualitas pelayanan 

2. Persepsi ketidakmampuan/ketidakmungkinan 

3. Kurangnya penetapan standar 

4. Tidak adanya penetapan tujuan 

Gap 3 
1. Penyimpanan kebijakan sumber daya manusia 

2. Kegagalan menyesuaikan permintaan dan penawaran 

3. Konsumen tidak memainkan peran 

 

Gap 4 

1. Perbedaan kebijakan konsumen dan prosedur antar cabang atau 

departemen 

2. Janji yang berlebihan 

3. Komunikasi horizontal (perusahaan – konsumen) tidak memadai. 

Gap 5 
1. Pihak perusahaan tidak dapat memberikan apa yang diinginkan 

konsumen 

2. Konsumen salah mempersepsikan kinerja atau prestasi perusahaan 

 

2.5 Pengukuran Service Quality 

Metode ServQual didasarkan pada asumsi bahwa konsumen 

membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standar untuk 

masing-masing atribut jasa. Skor ServQual untuk setiap pernyataan bagi 

konsumen dapat dihitung berdasarkan rumus berikut (Tjiptono, 2005): 

Skor SERVQUAL = Skor Persepsi – Skor Harapan 

2.6 Importance Performance Analysis (IPA) 

Konsep Importance Performance Analysis (IPA) diperkenalkan pertama 

kali oleh Martila dan James. Konsep ini bertujuan untuk mengukur hubungan 
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antara persepsi konsumen/kinerja perusahaan dan prioritas peningkatan kualitas 

jasa yang dikenal pula sebagai “quadrant analysis”. Berdasarkan hasil penilaian 

tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja perusahaan, maka akan dihasilkan 

suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara kepentingan dan tingkat 

pelaksanaannya. Tingkat kesesuaian tersebut yang akan menentukan urutan 

prioritas peningkatan perbaikan yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Lebih lanjut Atina (2010) menyatakan bahwa untuk mengukur keinginan 

dari konsumen adalah tidak mudah. Hal ini dikarenakan setiap perusahaan 

memiliki tujuan yang berbeda untuk setiap tindakan yang dilakukannya dalam 

rangka memenuhi keinginan konsumen. Sebagai contoh, penurunan harga. 

Menurut konsumen, mungkin hal tersebut adalah yang terbaik yang harus 

dilakukan oleh pihak perusahaan. Akan tetapi pihak perusahaan tentunya 

mempunyai perhitungan yang jelas mengenai harga produknya. Akibatnya, 

hubungan antara keinginan konsumen dan keinginan perusahaan menjadi bias. 

Bila konsep servqual hanya menganalisis tentang kesenjangan atau gap 

yang terjadi antara keinginan atau harapan dari konsumen dengan kinerja yang 

telah diberikan oleh produsen, maka pada konsep importance performance 

analysis ini, dapat menganalisis tentang tingkat kepentingan dari suatu variabel di 

mata konsumen dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, 

perusahaan akan lebih terarah dalam melaksanakan strategi bisnisnya sesuai 

dengan prioritas kepentingan konsumen yang paling dominan. Analisis diawali 

dengan sebuah kuesioner yang disebarkan kepada konsumen, setiap item 

pertanyaan memiliki dua jawaban dalam skala Likert, yaitu apakah menurut 

konsumen hal tersebut penting dilakukan atau dilaksanakan dan bagaimana 
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kinerjanya, baik atau tidak baik. Misalnya pertanyaan sebagai berikut: Service 

pelayanan transportasi yang telah anda gunakan : Apakah menurut anda : Tidak 

penting (1 - 5) Penting Bagaimana kinerjanya : Tidak baik (1 - 5) Baik  

Selanjutnya tingkat unsur unsur tersebut akan dijabarkan dalam diagram kartesius   

Importance Performance Analysis. 

 

Gambar 2. 1 Diagram Kartesius (Atina, 2010) 

Empat kuadran yang menjadi empat strategi, tergantung pada kuadran 

manakah yang menjadi penilaian konsumen atas produk atau jasa yang 

dikeluarkan. Untuk penilaian terhadap empat kuadran dapat dilihat penjelasan di 

bawah ini: 

1. Kuadran pertama (I), memerlukan penanganan yang perlu diprioritaskan 

oleh tingkat manajemen, karena tingkat kepentingan tinggi sedangkan 

tingkat kepuasan kinerja rendah. 
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2. Kuadran kedua (II), menunjukkan daerah yang harus dipertahankan, 

karena tingkat kepentingan tinggi sedangkan tingkat kepuasan kinerja juga 

tinggi. 

3. Kuadran ketiga (III), sebagai daerah prioritas rendah, karena tingkat 

kepentingan rendah sedangkan tingkat kepuasan kinerja juga rendah. Pada 

kuadran ini terdapat beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi konsumen. Namun perusahaan harus selalu menampilkan sesuatu 

yang lebih baik diantara kompetitor yang lain. 

4. Kuadran keempat (IV), dikategorikan sebagai daerah berlebihan, karena 

terdapat faktor yang bagi konsumen tidak penting, akan tetapi oleh 

perusahaan dilaksanakan dengan sangat baik. Selain itu dikarenakan 

tingkat kepentingan rendah sedangkan tingkat kepuasan kinerja tinggi, 

sehingga bukan menjadi prioritas yang dibenahi.  

2.7 Pengujian Statistik Alat Ukur/Kuesioner 

2.7.1 Korelasi Item 

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik 

pengukuran asosiasi / hubungan (measures of association). Pengukuran asosiasi 

merupakan suatu istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam 

statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel. Diantara sekian banyak teknik-teknik penguuran asosiasi, terdapat dua 

teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu Korelasi Pearson 

Product Moment dan Korelasi Rank Spearman. Korelasi bermanfaat untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua variabel) 

dengan skala-skala tertentu, misalnya pearson data harus berskala interval atau 



20 
 

 

rasio; Spearman dan Kendal menggunakan skala ordinal; Chi Square 

menggunakan data nominal. Langkah pertama guna menciptakan alat ukur yang 

baik yang berisi item-item berkualitas tinggi yaitu dengan melakukan penyusunan 

alat ukur berdasarkan pada suatu spesifikasi yang jelas, dengan penulisan item 

menggunakan kaidah dan petunjuk penulisan yang telah digariskan, dan dengan 

latihan yang disertai kreativitas serta pengalaman yang baik. Alat ukur yang 

disusun dengan cara demikian itulah yang disebut sebagai alat ukur yang 

theoretical sounds, yaitu alat ukur yang secara teoritis adalah baik. 

Disisi lain, sesuatu yang telah direncanakan dengan cermat dan baik 

berdasarkan teori, masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Diuji dalam hal 

ini adalah melalui data dari suatu hasil uji coba alat ukur yang sesungguhnya. Dari 

data hasil uji coba alat ukur inilah diharapkan diperoleh bukti mengenai kualitas 

item-item alat ukur yang bersangkutan. Dan dari hasil analisis mengenai data 

empiris inilah dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui korelasi item adalah dengan melihat 

daya pembeda item, yaitu konsistensi antara skor item dengan skor keseluruhan 

yang dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara setiap item dengan skor 

keseluruhan, dengan persamaan Pearson sebagai berikut : 

   

     2222 

  

YYnXXn

YXXYn
r  

dimana  :   

   r  = korelasi 

   X = skor setiap item 

   Y = skor total 
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                     n  = ukuran sampel 

Besarnya koefisien korelasi yang diperoleh ditentukan berdasarkan kriteria 

pada tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Kriteria penentuan tingkat korelasi item 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.25 Sangat lemah 

0.25 – 0.50 Cukup 

0.50 – 0.75 Kuat 

0.75 – 0.99 Sangat kuat 

 

Berdasarkan kriteria diatas terlihat bahwa item yang baik adalah yang 

mempunyai item koefisien korelasi diatas 0,50. 

2.7.2 Validitas Alat Ukur 

Menurut Sugiyono (2008) validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas 

mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. 

Instrument dikatakan valid jika instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Ada tiga jenis validitas yang sering digunakan 

dalam penyusunan instrument, yaitu: 

1. Validitas Isi 

Validitas ini berkenaan dengan kesanggupan instrument mengukur isi yang 

harus diukur. 

2. Validitas Konstruk 
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Berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian 

yang terkandung dalam materi yang diukurnya. 

3. Validitas Ukuran 

Validitas ukuran menunjuk pada pengertian seberapa jauh perbedaan yang 

akan diuji. 

Cara menguji validitas alat ukur adalah dengan mengkorelasikan antara 

skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total 

individu dengan rumus korelasi product moment. Item pertanyaan dikatakan valid 

apabila skor item pertanyaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan 

skor total variabel. Besarnya nilai signifikansi < 0.05, menurut Ghozali (2006). 

Untuk menguji validatas alat ukur, maka terlebih dahulu dihitung harga korelasi 

dengan rumus Product Moment, yaitu: 

     
 ∑     (∑  )(∑  )

√( ∑  
   (  ) )( ∑  

  (  ) )

 

 

Dimana : 

                         ∑                            

                        ∑                             

∑                      ∑                             

∑                   

Uji validitas dilakukan pada setiap item-item pertanyaan sebanyak 20 

pertanyaan yang disebarkan kepada 100 konsumen, hal ini dilakukan untuk 

membuktikan apakah item-item pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk 

pengolahan data selanjutnya atau tidak. Kemudian setiap item akan diuji relasinya 
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dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini masing-masing item 

yang ada dalam variabel X dan Y akan diuji relasinya dengan skor total variabel 

tersebut. 

Kriteria kesimpulan : 

- Apabila pada item pertanyaan, r hitung ≥ 0.5, berarti pertanyaan valid. 

- Apabila pada item pertanyaan, r hitung < 0.5, berarti pertanyaan tidak valid. 

Item yang punya r hitung < 0.5 akan diperbaiki, karena item itu tidak melakukan 

pengukuran secara sama dengan yang dimaksud oleh skor total skala. 

2.7.3 Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan alat tersebut dalam mengukur apa 

yang diukurnya/konsisten. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan 

memberikan hasil ukur yang sama. Contoh paling nyata adalah timbangan dan 

meteran. 

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen 

pengukuran yang baik. Reliabilitas memberikan gambaran sejauh mana suatu 

pengukuran dapat dipercaya, dalam arti sejauh mana skor hasil pengukuran 

terbebas dari kesalahan pengukuran (measurement error). Tinggi rendahnya 

reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien 

reliabilitas. Secara teoritis, besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0 - 1,00.  

Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk menurut Ghazali (2006). Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel 
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dikatakan reliable jika memiliki Cronbach’s Alpha > 0.6, menurut Imam Ghozali 

(2006). Adapun rumus Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut: 

   
  

  (   ) 
 

Dimana :                                          

              k  = Jumlah item 

       r  =  Korelasi item 

 

2.8 SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

SPSS sebagai software statistik pertama kali dikembangkan sekitar tahun 

1968 oleh Norman H. Nie, C. Hadlay Hull dan Dale H. Bent dari Stanford 

University. Pada tahun 1984 dikeluarkan SPSS untuk PC sedangkan untuk versi 

windows pada tahun 1992. SPSS awalnya merupakan singkatan dari Statistical 

Package for the Social Sciences, sejalan dengan berkembangnya SPSS itu sendiri 

sekarang SPSS mempunyai kepanjangan Statistical Product and Services 

Solutions. SPSS merupakan suatu program computer statistik yang mampu 

mengolah atau memproses data statistik secara cepat dan tepat, untuk 

mendapatkan berbagai hasil atau output yang dikehendaki para pengambil 

keputusan. Untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu market leader dalam 

business intelligence, SPSS juga menjalin aliansi strategis dengan software house 

terkemuka dunia lainnya, seperti Oracle Corp, Business Object, serta Ceres 

Intregated Solutions. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah agar penelitian sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya terjadi keluhan 

terhadap pelayanan yang diberikan, karena hal tersebut merupakan salah satu 

petanda adanya ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan.  

3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas yang diberikan 

oleh PT ISS Indonesia kepada konsumennya, ditinjau dari harapan dan persepsi 

konsumen terhadap pelayanan yang diberikan tersebut. Dengan mengetahui 

kualitas pelayanan yang ada, diharapkan dapat diidentifikasi dan disusun strategi 

dan langkah-langkah yang perlu diperbaiki dalam kualitas pelayanan dimasa 

mendatang.
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3.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah melakukan penurunan 

terhadap tingkat keluhan konsumen yang terjadi saat ini. Sehingga dengan 

memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

3.4 Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Wawancara (interview) 

Adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan konsumen/karyawan dan pihak menejemen yang berkaitan dengan 

informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian tersebut. 

2. Pengamatan Langsung 

Yaitu memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran 

nyata dari masalah yang diamati. 

3. Penyebaran Kuesioner 

Diperlukan untuk mengetahui keinginan konsumen/karyawan (dalam 

penelitian ini sebagai objeknya adalah siswa dan guru atau bagian Tata Usaha) 

terhadap pelayanan yang diberikan dan sebelumnya dibuatkan daftar pertanyaan 

yang menyangkut atribut pelayanan tersebut. 

4. Studi Pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku literatur, skripsi, jurnal, 

internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas. 
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3.5 Tinjauan Pustaka 

Untuk memperkuat dan memperluas landasan berfikir sebelum peneliti 

melakukan penelitian, maka peneliti sebaiknya memiliki pengetahuan yang cukup 

dengan permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai dari suatu penelitian. Studi 

pustaka yang diwujudkan dalam landasan teori dapat mendukung untuk 

menganalisis data yang telah diperoleh dan menyelesaikan permasalahan yang 

timbul sebagai acuan untuk menentukan tahapan pemecahan masalah. 

3.6 Data yang Diperlukan 

Untuk keperluan pemecahan masalah dalam penelitian ini, maka penulis 

mengumpulkan beberapa data dan informasi yang terkait dengan penelitian. Data-

data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) jenis data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti 

di lapangan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan konsumen 

PT. ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan. Data-data 

yang termasuk data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Data berupa jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner yang di bagikan 

kepada konsumen PT. ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, 

kampus Syahdan. 

b) Data – data berupa respon teknis, nilai goal, nilai sales point, 

relationship antara customer needs dengan technical response, 

technical correlation, process requirements dan quality procedures. 
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Data- data diperoleh peneliti melalui metode wawancara dengan pihak 

customer PT. ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus 

Syahdan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data tambahan yang relevan dengan 

penelitian, yang dikumpulkan dan diolah oleh perusahaan atau pihak lain tetapi 

digunakan oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi data-data mengenai profil 

dan data konsumen, perundangan dan peraturan-peraturan yang terkait serta 

data-data lain yang sesuai dengan penelitian ini. 

3.7 Populasi dan Sampel 

3.7.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) “Populasi merupakan keseluruhan dari obyek 

yang diteliti”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsumen 

PT. ISS Indonesia, kampus Syahdan. 

3.7.2 Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi” Sugiyono (2010). Sampel dalam penelitian ini adalah Konsumen PT. 

ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan. 

3.7.3 Penentuan Jumlah Sampel 

Menurut Djarwonto dan Pangestu Subagyo (2006) jika jumlah populasi 

tidak diketahui, maka jumlah sampel yang diperlukan dapat dicari dengan rumus: 

      4  ⁄ [
  

 
] 2 
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Dimana : 

   = Jumlah sampel 

 Z = 1.96 karena nilai signifikansi 0.05 

 E = Tingkat kesalahan. Dalam penelitian ini nilai E ditetapkan sebesar 

10%, sehingga: 

    4  ⁄ [
     

   
]2 

   =  96,04 

2.8 Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat 

(Sugiyono, 2004). Didalam penelitian ini terdapat X = Kinerja 

Perusahaan  

b. Variabel Tidak Bebas (Dependent Variable) 

Variabel tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2004). Dalam 

penelitian ini variabel dependennya yaitu: Y = Tingkat Kepentingan 

Konsumen 

3.9 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.9.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang 

dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Wawancara (interview) 

Adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan konsumen/karyawan dan pihak menejemen yang berkaitan dengan 

informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian tersebut. 

2. Pengamatan Langsung 

Yaitu memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan 

gambaran nyata dari masalah yang diamati. 

3. Penyebaran Kuesioner 

Diperlukan untuk mengetahui keinginan konsumen/karyawan (dalam 

penelitian ini sebagai objeknya adalah Pegawai, Dosen dan Mahasiswa/i) 

terhadap pelayanan yang diberikan dan sebelumnya dibuatkan daftar 

pertanyaan yang menyangkut atribut pelayanan tersebut. 

4. Studi Pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku literatur, skripsi, jurnal, 

internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

dibahas. 

3.9.2 Teknik Pengolahan Data 

Metode-metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas (0.5) 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Adapun 

caranya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada 
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masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu dengan rumus 

korelasi product moment. Item pertanyaan dikatakan valid apabila skor item 

pertanyaan memiliki korelasi yang positif dan signifikan dengan skor total 

variabel. Untuk menguji validatas alat ukur, maka terlebih dahulu dihitung 

harga korelasi dengan rumus Product Moment, yaitu : 

 

2. Uji Reliabilitas (0.6)  

Dimana: 

                                                      

                                                     

                                                            

                    

2. Uji Reliabilitas (0.6) 

Uji reliabilitas dilakukan pada pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji ini 

digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan Atribut dari 

variabel atau konstruk menurut Ghazali (2006). Suatu kuesioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban  seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memiliki Cronbach’s Alpha > 0.60, menurut Imam Ghozali (2006). Adapun 

rumus Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut : 

  

 

Dimana : 

𝑟𝑥𝑦   
𝑛 𝑥𝑖𝑦𝑖 −   𝑥𝑖   𝑦𝑖 

  𝑛 𝑥 
 −  𝑥𝑖    𝑛 𝑦𝑖

 −  𝑦𝑖   

 ………………………..    (3. 1) 

𝛼   
𝑘𝑟

 +  𝑘 −   𝑟
 ………………………………..    (3. 2) 
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     k  = Jumlah item 

     r  =  Korelasi item 

3. Gap Atribut 

Gap Atribut atau perhitungan service quality yang dihitung dalam 

penelitian ini yaitu dengan mengukur kesenjangan (gap) yang terjadi akibat 

ketidaksesuaian antara harapan dan persepsi konsumen terhadap kualitas 

pelayanan yang diterima. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan rumus Zeithaml (2006): 

 

    

Sebelum mengetahui seberapa besar masing-masing setiap atribut 

pertanyaan skor harapan dan skor persepsi, ada baiknya untuk diketahui 

terlebih dulu nilai harapan dan nilai persepsinya, dengan cara menghitung : 

a. Menghitung skor total masing-masing atribut pertanyaan, rumus: 

 

         

b. Menghitung skor harapan/persepsi, rumus : 

 

 

c. Menghitung persentase skor harapan/persepsi, rumus : 

                                                                                                                  

 

Skor Gap Servqual = Skor Persepsi – Skor Harapan 

   .....……………   (3. 5) 

….....  (3. 7) 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   𝑃  𝑥   +  𝑃2 𝑥 2 +  𝑃3 𝑥 3 +  𝑃4 𝑥 4 +  𝑃5 𝑥 5  

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖   
S         

J      R        
 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖   
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

 ..….  (3. 4) 

 ......   (3. 6) 

………..…..    (3. 3) 
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4. Pengukuran Gap Variabel 

 Selanjutnya variable-variabel yang telah diukur ditentukan nilai rata-rata 

Gap per dimensi kualitasnya. Dari masing-masing variabel, atributnya 

dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

variabel mana yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas 

layanan/jasa, yaitu dengan menentukan nilai variabel yang memiliki nilai 

negatif yang paling besar. Adapun rumus yang digunakan, yaitu : 

 

 

  Dimana : 

                                       −                 

                                                                   

                                               −                 

 

5. SPSS 

SPSS digunakan untuk membuktikan apakah kuesioner yang disebar sudah 

memnuhi nilai validitas dan reliabilitas. Apabila belum, maka akan dilakukan 

perbaikan pada kuesioner yang akan disebar selanjutnya agar dapat dinyatakan 

valid dan reliabel. 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan penutup dari penulisan tugas akhir ini. 

Kesimpulan diperoleh dari bab sebelumnya dan dapat disarankan pula untuk 

perbaikan dalam meningkatkan kualitas jasa/pelayanannya. 

....................     (3. 8) 
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐺𝑎𝑝 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖   

 𝑎 + 𝑎  

𝑛
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

Data yang diolah dalam penelitian ini yaitu dari pengumpulan data yang 

diambil dari sisi konsumen mengenai tingkat harapan yang diinginkan oleh 

konsumen dan tingkat persepsi yang dinilai oleh konsumen mengenai kualitas 

layanan jasa yang telah diberikan oleh PT. ISS Indonesia di Universitas Bina 

Nusantara, kampus Syahdan. Penyusunan dan penyebaran kuesioner dilakukan 

kepada 100 responden. Kerangka kuesioner disusun berdasarkan 5 dimensi 

kualitas  jasa.  

Untuk memastikan akurat tidaknya instrumen kuesioner dari faktor-faktor 

tentang subyek penelitian yang berkaitan dengan pelayanan jasa Cleaning 

Services baik secara teknis maupun operasional maka dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terhadap 30 responden. Apabila data hasil penyebaran awal 

kuesioner  telah valid dan reliabel, maka kuesioner akan disebar lagi kepada 100 

responden/konsumen yang telah memakai jasa Cleaning Services. Setelah  

kuesioner disebar, selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode Service 

quality (Servqual)
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4.1.1 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada PT. ISS Indonesia di Universitas Bina 

Nusantara, kampus Syahdan.yang beralamat di Jl. K.H. Syahdan NO.9 

Kemanggisan, Palmerah – Jakarta Barat. 

4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan 

Seratus tahun yang lalu, kelompok ISS didirikan sebagai perusahaan 

keamanan (scurity company) Denmark.Perusahaan ini kemudian memasuki pasar 

cleaning service dan menambahkan layanan untuk kompetensi, hingga menjadi 

salah satu perusahaan facility service terbesar di dunia saat ini. ISS Indonesia 

didirikan pada tahun 1996 dengan mengakuisisi ESGO, anak perusahaan Jasa 

Lingkungan Hongkong. Pada tahun 1998 mengakuisisi Reliance, anak perusahaan 

dari Grup Jardine-Hongkong. PT ISS adalah perusahaan Asing dari Dermark 

kalau di Indonesia bisa dikatakan dengan Outsourcing, ISS ini bergerak dibidang 

jasa yaitu ada Cleaning Service, ada Security dan lain-lain, beberapa perusahaan 

yang nantinya sebagai penempatan di area-area pelayan ISS, di Indonsesia itu ada 

55000 karyawan, kalau di seluruh Dunia di 55 Negara ada 200.000 lebih 

karyawan. 

ISS tidak singkatan, itu adalah sebuah nama yang berdiri tahun 1901 di 

Copenhagen, Dermark. Di Indonesia ada sejak tahun 1996, pertama kali di 

wilayah Jakarta, masih ada sekitar 2000an karyawan dan sampai tahun 2014 

terdiri dari 57ribu lebih karyawan. Sedangkan di Surabaya berdiri sejak 2001 yang 

masih meiliki 1000an karyawan dan di tahun 2014  sudah mencapai sekitar 35 

ribu lebih karyawan. 
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4.1.3 Bidang Usaha Perusahaan 

PT. ISS Indonesia memiliki 6 bidang usaha/pelayanan, yaitu: 
 

1.  Cleaning Services (Pelayanan Kebersihan) 
2.  Business Support Services (Pelayanan Pendukung Bisnis) 
3.  Property Maintenance Services (Pelayanan Perawatan Property) 
4.  Access Control Action (Pelayanan Keamanan) 
5.  Catering Services (Pelayanan Catering) 
6.  Parking Management (Pelayanan Pengelolaan Parkir) 

 

4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi PT. ISS Indonesia 

Visi PT. ISS Indonesia 2017 adalah untuk menjadi perusahaan yang hebat 

di Indonesia. Dengan Visi ini ISS akan tetap mempertahankan 

keberadaannya sebagai peusahaan Facility Services yang paling disukai di 

Indonesia. Lebih jauh, ISS juga ingin menjadikan dirinya menjadi icon 

service di Indonesia dan berusaha mempekerjakan karyawan lebih dari 

150.000 orang. Visi ini baik bagi konsumen sebab visi ini memanggil 

perusahaan untuk menjadi pilihan konsumen. Visi ini juga baik bagi 

seluruh karyawan sebab Visi ini memanggil perusahaan untuk menjadi 

perusahaan favorit karyawan. Selanjutnya, Visi ini juga sangat baik bagi 

pemegang saham, karena sudah menjadi Customer of Choice dan 

Employer of Choice. 

2. Misi PT. ISS Indonesia 

Migrasi dari singel service menjadi multi service dan facility service. Serta 

memiliki Aspirasi, memberikan dan mengembangkan pelayanan terbaik 

kepada konsumen demi keuntungan semua pihak yang terkait. 



38 
 

4.2 Identifikasi Dimensi Mutu Servqual 

Proses pengidentifikasian dimensi servqual dilakukan dengan cara 

penyebaran kuesioner kepada para konsumen dengan mengacu pada literatur ilmu 

service quality. Terdapat 5 dimensi servqual yaitu tangibility, reliability, 

responsiveness, assurance dan emphaty (Mohammad dan Alhamadani, 2011). 

4.2.1 Penentuan Atribut Kualitas Jasa 

Adapun atribut atau indikatornya dikembangkan dari Aritonang (2005), 

dengan mengacu pada 5 dimensi tersebut maka didapat Atribut – Atribut yang 

mempengaruhi kualitas jasa ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, 

Kampus Syahdan yaitu: 

1. Keandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk menepati dan melaksanakan pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya. Adapun yang termasuk aspek keandalan ini 

adalah: 

a. Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan; 

b. Nama besar PT. ISS Indonesia; 

c. ISS sebagai Jasa Cleaning Service; 

d. Keandalan PT. ISS Indonesia dalam melayani; 

2. Keresponsifan (Responsiveness) 

Kemampuan dan ketanggapan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen. Yang termasuk kedalam aspek keresponsifan adalah: 

a. Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan; 

b. Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang seharusnya; 

c. Karyawan Selalu bersedia membantu; 
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d. Kinerja Karyawan ISS yang cepat dan tepat; 

e. Kesungguhan Karyawan ISS dalam bekerja 

 

3. Jaminan (Assurance) 

Merupakan tindakan untuk menimbulkan kepercayaan dari konsumen. 

Yang termasuk dalam aspek ini adalah: 

a. Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan; 

b. Sikap keramahtamahan karyawan kepada konsumen; 

c. Menerapkan standar tingkat kebersihan; 

d. Reputasi PT. ISS Indonesia; 

4. Empati (Empathy) 

Perhatian yang bersifat pribadi kepada konsumen. Adapun yang termasuk 

kedalam aspek empati adalah: 

a. Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia; 

b. Prioritas Karyawan PT. ISS Indonesia; 

c. Jam kerja PT. ISS Indonesia; 

d. Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan; 

e. Sikap dan perilaku Karyawan PT. ISS Indonesia 

5. Berwujud (Tangibility) 

Merupakan penampilan yang dapat dilihat baik itu personilnya, peralatan 

dan perlengkapan mapun media yang digunakan. Adapun yang termasuk 

aspek berwujud ini adalah: 

a. Penampilan Karyawan PT. ISS Indonesia; 
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b. Kelengkapan Fasilitas Kebersihan (sapu, alat pel, pembersih kaca, kain 

lap, dll). 

4.2.2 Pembentukan Kuesioner 

Setelah didapatkan Atribut-Atribut yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, 

selanjutnya menentukan Atribut yang paling mempengruhi kualitas pelayanan 

yang disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini: 

 

Tabel 4. 1 Penentuan Atribut Kuesioner 

Dimensi Kualitas Atribut Penilaian Kepuasan Konsumen 

Keandalan (Reliability) 

1. Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan 

2. Nama besar ISS Indonesia 

3. ISS sebagai Jasa Cleaning Service 

4. Keandalan ISS Indonesia dalam melayani 

Keresponsifan 

(Responsiveness) 

1. Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila 

dibutuhkan 

2. Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang 

seharusnya 

3. Karyawan Selalu bersedia membantu 

4. Kinerja Karyawan ISS yang cepat dan tepat 

5. Kesungguhan Karyawan ISS Indonesia dalam bekerja 

Jaminan (Assurance) 

1. Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan 

2. Sikap keramahtamahan karyawan kepada konsumen 

3. Menerapkan standar tingkat kebersihan 

4. Reputasi ISS Indonesia 

Empati (Empathy) 

1. Perhatian Karyawan ISS Indonesia 

2. Prioritas Karyawan ISS Indonesia 

3. Jam kerja ISS Indonesia 

4. Karyawan ISS Indonesia terhadap kebutuhan 

5. Sikap dan perilaku Karyawan ISS Indonesia 

Berwujud (Tangible) 
1. Penampilan Karyawan ISS Indonesia 

2. Kelengkapan Fasilitas Kebersihan 

 

Untuk memungkinkan para pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan 

penilaian, format tipe likerts digunakan. Skala Likert menurut Djali (2008) ialah 
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skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. 

Pada ujung sebelah kiri (dengan angka kecil) menggambarkan suatu jawaban yang 

negative sedangkan ujung kanan (dengan angka besar) menggambarkan yang 

positif. 

Skala likerts yang dipergunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut : 

1. Nilai 1 (satu)  : Sangat Tidak Penting 

2. Nilai 2 (dua) : Tidak Penting 

3. Nilai 3 (tiga)  : Biasa Saja 

4. Nilai 4 (empat)  : Penting 

5. Nilai 5 (lima)  : Sangat Penting 

Kuesioner kepuasan pelanggan yang dibagikan dengan kriteria / aspek 

yang dinilai adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan 

2. Nama besar ISS Indonesia 

3. ISS sebagai Jasa Cleaning Service 

4. Keandalan ISS Indonesia dalam melayani 

5. Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan 

6. Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang seharusnya 

7. Karyawan Selalu bersedia membantu 

8. Kinerja Karyawan ISS yang cepat dan tepat 

9. Kesungguhan Karyawan ISS dalam bekerja 

10. Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan 

11. Sikap keramahtamahan karyawan kepada konsumen 
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12. Menerapkan standar tingkat kebersihan 

13. Reputasi ISS Indonesia 

14. Perhatian Karyawan ISS Indonesia 

15. Prioritas Karyawan ISS Indonesia 

16. Jam kerja ISS Indonesia 

17. Karyawan ISS Indonesia terhadap kebutuhan 

18. Sikap dan perilaku Karyawan ISS Indonesia 

19. Penampilan Karyawan ISS Indonesia 

20. Kelengkapan Fasilitas Kebersihan 

4.2.3 Pembagian kuesioner kepuasan konsumen 

Kuesioner ini disebar ke 100 konsumen PT. ISS Indonesia di Universitas 

Bina Nusantara, kampus Syahdan. Penulis menyebar kuesioner penelitian dengan 

memberikan secara langsung kepada konsumen. 

4.3 Pengolahan Data 

4.3.1 Rekapan kuesioner kepuasan konsumen 

Dari hasil kuesioner kepuasan konsumen yang dibagikan kepada 100 

konsumen didapat hasil penilaian kepuasan konsumen, Hasil rekapan kuesioner 

tingkat kepentingan konsumen dan Hasil rekapan kuesioner kinerja perusahaan 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. 2 Hasil rekapan kuesioner tingkat kepentingan konsumen 
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Tabel 4. 3 Hasil rekapan kuesioner kinerja perusahaan 
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4.3.2 Pengujian Kuesioner 

Langkah yang dilakukan setelah pengisian kuesioner oleh responden 

adalah melakukan pengujian validitas dan reliabitias kuesioner tersebut. Maksud 

dari pengujian ini adalah untuk mendapatkan alat ukut yang sebaik – baiknya 
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sehingga dapat digunakan untuk mengukur objek yang dikaji. Uji validitas 

menggunakan rumus product moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Croanboach Alpha. Uji validitas dan realibitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 17. Dan hasil uji validitas tingkat 

kepentingan konsumen  disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validasi Tingkat Kepentingan Konsumen 

Korelasi Antara 
Nilai Korelasi 

(Pearson Correlation) 

Probabilitas Korelasi  

[Sig. (2-tailed)] 
Kesimpulan 

Pertanyaan_1    dengan Total ,668** ,000 Valid 

Pertanyaan_2    dengan Total ,753** ,000 Valid 

Pertanyaan_3    dengan Total ,640** ,000 Valid 

Pertanyaan_4    dengan Total ,770** ,000 Valid 

Pertanyaan_5    dengan Total ,682** ,000 Valid 

Pertanyaan_6    dengan Total ,643** ,000 Valid 

Pertanyaan_7    dengan Total ,706** ,000 Valid 

Pertanyaan_8    dengan Total ,710** ,000 Valid 

Pertanyaan_9    dengan Total ,719** ,000 Valid 

Pertanyaan_10  dengan Total ,663** ,000 Valid 

Pertanyaan_11  dengan Total ,682** ,000 Valid 

Pertanyaan_12  dengan Total ,639** ,000 Valid 

Pertanyaan_13  dengan Total ,576** ,000 Valid 

Pertanyaan_14  dengan Total ,676** ,000 Valid 

Pertanyaan_15  dengan Total ,608** ,000 Valid 

Pertanyaan_16  dengan Total ,568** ,000 Valid 

Pertanyaan_17  dengan Total ,539** ,000 Valid 

Pertanyaan_18  dengan Total ,619** ,000 Valid 

Pertanyaan_19  dengan Total ,531** ,000 Valid 

Pertanyaan_20  dengan Total ,731** ,000 Valid 

 

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa hasil pertanyaan untuk 

Tingkat Kepentingan Konsumen adalah valid, yaitu nilai korelasi (pearson 

correlation) adalah positif lebih besar dari r tabel (0.196 dan lebih besar dari 0,5. 
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    Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepentingan Konsumen 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.930 20 

 

Item-Total Statistics 

  
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Pertanyaan 1 .627 

Pertanyaan 2 .710 

Pertanyaan 3 .594 

Pertanyaan 4 .736 

Pertanyaan 5 .639 

Pertanyaan 6 .596 

Pertanyaan 7 .666 

Pertanyaan 8 .670 

Pertanyaan 9 .679 

Pertanyaan 10 .619 

Pertanyaan 11 .639 

Pertanyaan 12 .592 

Pertanyaan 13 .521 

Pertanyaan 14 .630 

Pertanyaan 15 .561 

Pertanyaan 16 .515 

Pertanyaan 17 .483 

Pertanyaan 18 .568 

Pertanyaan 19 .459 

Pertanyaan 20 .693 
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Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s alpha 

adalah 0,930. Nilai ini sudah lebih besar dari 0,6 (Imam Ghazali, 2006). Maka 

data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain 

data hasil angket dapat dipercaya. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validasi Kinerja Perusahaan 

Korelasi Antara 
Nilai Korelasi 

(Pearson Correlation) 

Probabilitas Korelasi  

[Sig. (2-tailed)] 
Kesimpulan 

Pertanyaan_1    dengan Total ,545** ,000 Valid 

Pertanyaan_2    dengan Total ,598** ,000 Valid 

Pertanyaan_3    dengan Total ,520** ,000 Valid 

Pertanyaan_4    dengan Total ,615** ,000 Valid 

Pertanyaan_5    dengan Total ,548** ,000 Valid 

Pertanyaan_6    dengan Total ,572** ,000 Valid 

Pertanyaan_7    dengan Total ,598** ,000 Valid 

Pertanyaan_8    dengan Total ,603** ,000 Valid 

Pertanyaan_9    dengan Total ,535** ,000 Valid 

Pertanyaan_10  dengan Total ,685** ,000 Valid 

Pertanyaan_11  dengan Total ,576** ,000 Valid 

Pertanyaan_12  dengan Total ,650** ,000 Valid 

Pertanyaan_13  dengan Total ,623** ,000 Valid 

Pertanyaan_14  dengan Total ,702** ,000 Valid 

Pertanyaan_15  dengan Total ,664** ,000 Valid 

Pertanyaan_16  dengan Total ,601** ,000 Valid 

Pertanyaan_17  dengan Total ,629** ,000 Valid 

Pertanyaan_18  dengan Total ,605** ,000 Valid 

Pertanyaan_19  dengan Total ,564** ,000 Valid 

Pertanyaan_20  dengan Total ,528** ,000 Valid 

 

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa hasil pertanyaan untuk 

Kinerja Perusahaan adalah valid, yaitu nilai korelasi (pearson correlation) adalah 

positif positif lebih besar dari r tabel (0.196) dan dan lebih besar dari 0,5. 
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Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Perusahaan 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.905 20 

 

Item-Total Statistics 

  
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Pertanyaan 1 .492 

Pertanyaan 2 .551 

Pertanyaan 3 .461 

Pertanyaan 4 .562 

Pertanyaan 5 .489 

Pertanyaan 6 .508 

Pertanyaan 7 .541 

Pertanyaan 8 .549 

Pertanyaan 9 .471 

Pertanyaan 10 .643 

Pertanyaan 11 .511 

Pertanyaan 12 .598 

Pertanyaan 13 .571 

Pertanyaan 14 .647 

Pertanyaan 15 .608 

Pertanyaan 16 .547 

Pertanyaan 17 .564 

Pertanyaan 18 .541 

Pertanyaan 19 .499 

Pertanyaan 20 .461 
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Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s alpha 

adalah 0,905. Nilai ini sudah lebih besar dari 0,6 (Imam Ghazali, 2006). Maka 

data hasil angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik, atau dengan kata lain 

data hasil angket dapat dipercaya. 

4.3.3 Pengukuran Servqual 

Data- data pengukuran Servqual meliputi Tingkat Kepentingan dan 

Kinerja terhadap pelayanan yang diberikan oleh PT. ISS Indonesia di Universitas 

Bina Nusantara, kampus Syahdan. Penilaian dikelompokkan ke dalam skala Likert 

berikut : 

Untuk Tingkat Kepentingan Konsumen 

1. Nilai 1 (satu)  : Sangat Tidak Penting  

2. Nilai 2 (dua) : Tidak Penting 

3. Nilai 3 (tiga)  : Biasa Saja 

4. Nilai 4 (empat)  : Penting  

5. Nilai 5 (lima)  : Sangat Penting  

Untuk Kinerja Perusahaan 

1. Nilai 1 (satu)  : Sangat Buruk 

2. Nilai 2 (dua) : Buruk 

3. Nilai 3 (tiga)  : Biasa Saja 

4. Nilai 4 (empat)  : Bagus 

5. Nilai 5 (lima)  : Sangat Bagus 

Berikut ini adalah rekapan Tingkat Kepentingan terhadap pelayanan PT. 

ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan: 
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         Tabel 4. 8 Tingkat Kepentingan Konsumen Terhadap Pelayanan 

No Atribut 
Tingkat Kepentingan 

5 4 3 2 1 Total 

1 Kebersihan Dan Kerapihan 39 41 17 1 2 414 

2 Nama besar ISS Indonesia 21 43 20 9 7 362 

3 ISS sebagai Jasa Cleaning Service 27 40 26 6 1 386 

4 Keandalan pelayanan ISS Indonesia 37 33 24 5 1 400 

5 Kesediaan karyawan ISS Indonesia 32 33 29 5 1 390 

6 Keberadaan karyawan ISS Indonesia 23 38 31 7 1 375 

7 Karyawan selalu bersedia membantu 33 41 20 5 1 400 

8 Kinerja karyawan cepat & tepat 37 37 20 5 1 404 

9 Kesungguhan dalam bekerja 34 33 27 5 1 394 

10 Skill karyawan ISS Indonesia 30 38 26 5 1 391 

11 Sikap keramahtamahan karyawan 38 37 20 4 1 407 

12 Menerapkan standar kebersihan 42 30 22 6 0 408 

13 Reputasi ISS Indonesia 40 31 22 6 1 403 

14 Perhatian karyawan ISS Indonesia 35 30 28 6 1 392 

15 Prioritas karyawan ISS Indonesia 28 45 21 5 1 394 

16 Jam kerja karyawan ISS Indonesia 15 35 37 12 1 351 

17 karyawan ISS Indonesia terhadap kebutuhan 19 42 26 13 0 367 

18 Sikap & perilaku karyawan ISS Indonesia 34 32 28 5 1 393 

19 Penampilan karyawan ISS Indonesia 27 32 23 12 6 362 

20 Kelengkapan fasilitas kebersihan 30 43 19 7 1 394 

Rata – rata 389 

 

Berikut ini adalah rekapan Kinerja Perusahaan terhadap pelayanan PT. ISS 

Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan: 

      Tabel 4. 9 Kinerja Perusahaan terhadap pelayanan 

No Atribut 
Kinerja Perusahaan 

5 4 3 2 1 Total 

1 Kebersihan Dan Kerapihan 21 64 13 1 1 403 

2 Nama besar ISS Indonesia 22 63 14 0 1 405 

3 ISS sebagai Jasa Cleaning Service 24 53 21 2 0 399 

4 Keandalan pelayanan ISS Indonesia 25 54 19 1 1 401 

5 Kesediaan karyawan ISS Indonesia 26 53 19 1 1 402 

6 Keberadaan karyawan ISS Indonesia 28 48 19 4 1 398 

7 Karyawan selalu bersedia membantu 20 51 26 2 1 387 
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8 Kinerja karyawan cepat & tepat 23 50 26 0 1 394 

9 Kesungguhan dalam bekerja 31 42 25 2 0 402 

10 Skill karyawan ISS Indonesia 25 55 18 2 0 403 

11 Sikap keramahtamahan karyawan 30 41 25 3 1 396 

12 Menerapkan standar kebersihan 27 48 23 1 1 399 

13 Reputasi ISS Indonesia 22 52 25 0 1 394 

14 Perhatian karyawan ISS Indonesia 29 42 24 2 3 392 

15 Prioritas karyawan ISS Indonesia 28 45 23 2 2 395 

16 Jam kerja karyawan ISS Indonesia 17 50 31 1 1 381 

17 karyawan ISS Indonesia terhadap kebutuhan 27 47 21 1 4 392 

18 Sikap & perilaku karyawan ISS Indonesia 30 43 21 5 1 396 

19 Penampilan karyawan ISS Indonesia 36 43 19 0 2 411 

20 Kelengkapan fasilitas kebersihan 27 50 20 1 2 399 

Rata – rata 397 
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4.3.4 Nilai Tingkat Kepentingan 

1. Menghitung skor total masing – masing atribut pelayanan dilakukan 

dengan cara : 

Skor Total = (P1 x 1) + (P2 x 2) + (P3 x 3) + (P4 x 4) + (P5 x 5) 

Dimana : 

P1 : Jumlah responden dengan jawaban Sangat Tidak Penting 

P2 : Jumlah responden dengan jawaban Tidak Penting 

P3 : Jumlah responden dengan jawaban Biasa Saja 

P4 : Jumlah responden dengan jawaban Penting 

P5 : Jumlah responden dengan jawaban Sangat Penting 

Contoh : 

Untuk Pertanyaan No. 1 “Kebersihan dan Kerapihan”, maka skor 

totalnya adalah sebagai berikut : 

Skor total = (2 x 1) + (1 x 2) + (17 x 3) + (41 x 4) + (39 x 5) = 414 

2. Membagi skor total dengan jumlah responden 

Nilai Tingkat Kepentingan = Skor total : Jumlah Responden 

Contoh : 

Untuk Pertanyaan No. 1 “Kebersihan dan Kerapihan”, maka Nilai 

Tingkat Kepentingan adalah sebagai berikut : 

Nilai Tingkat Kepentingan = 414 : 100 = 4.14 
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Nilai Tingkat Kepentingan menunjukkan nilai pelayanan yang 

diharapkan oleh pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh 

PT. ISS Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan. 

Nilai Tingkat Kepentingan masing–masing atribut akan disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 10 Nilai Tingkat Kepentingan Konsumen 

No Atribut 
Tingkat Kepentingan Nilai Tingkat 

5 4 3 2 1 Total Kepentingan 

1 Kebersihan Dan Kerapihan 39 41 17 1 2 414 4.14 

2 Nama besar ISS Indonesia 21 43 20 9 7 362 3.62 

3 
ISS sebagai Jasa Cleaning 

Service 
27 40 26 6 1 386 3.86 

4 
Keandalan pelayanan ISS 

Indonesia 
37 33 24 5 1 400 4.00 

5 
Kesediaan karyawan ISS 

Indonesia 
32 33 29 5 1 390 3.90 

6 
Keberadaan karyawan ISS 

Indonesia 
23 38 31 7 1 375 3.75 

7 
Karyawan selalu bersedia 

membantu 
33 41 20 5 1 400 4.00 

8 Kinerja karyawan cepat & tepat 37 37 20 5 1 404 4.04 

9 Kesungguhan dalam bekerja 34 33 27 5 1 394 3.94 

10 Skill karyawan ISS Indonesia 30 38 26 5 1 391 3.91 

11 
Sikap keramahtamahan 

karyawan 
38 37 20 4 1 407 4.07 

12 Menerapkan standar kebersihan 42 30 22 6 0 408 4.08 

13 Reputasi ISS Indonesia 40 31 22 6 1 403 4.03 

14 
Perhatian karyawan ISS 

Indonesia 
35 30 28 6 1 392 3.92 

15 
Prioritas karyawan ISS 

Indonesia 
28 45 21 5 1 394 3.94 

16 
Jam kerja karyawan ISS 

Indonesia 
15 35 37 12 1 351 3.51 

17 
karyawan ISS Indonesia 

terhadap kebutuhan 
19 42 26 13 0 367 3.67 

18 
Sikap & perilaku karyawan ISS 

Indonesia 
34 32 28 5 1 393 3.93 

19 
Penampilan karyawan ISS 

Indonesia 
27 32 23 12 6 362 3.62 

20 Kelengkapan fasilitas kebersihan 30 43 19 7 1 394 3.94 

Rata – rata 389 3.89 
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4.3.5 Nilai Kinerja Perusahaan 

1. Menghitung skor total masing – masing atribut pelayanan dilakukan 

dengan cara : 

Skor Total = (P1 x 1) + (P2 x 2) + (P3 x 3) + (P4 x 4) + (P5 x 5) 

Dimana : 

P1 : Jumlah responden dengan jawaban Sangat Buruk 

P2 : Jumlah responden dengan jawaban Buruk 

P3 : Jumlah responden dengan jawaban Biasa Saja 

P4 : Jumlah responden dengan jawaban Bagus 

P5 : Jumlah responden dengan jawaban Sangat Bagus 

Contoh : 

Untuk Pertanyaan No. 1 “Kebersihan dan Kerapihan”, maka skor 

totalnya adalah sebagai berikut : 

Skor total = (1 x 1) + (1 x 2) + (13 x 3) + (64 x 4) + (21 x 5) = 403 

2. Membagi skor total dengan jumlah responden 

Nilai Kinerja Perusahaan = Skor total : Jumlah Responden 

Contoh : 

Untuk Pertanyaan No. 1 “Kebersihan dan Kerapihan”, maka Nilai 

Kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut : 

Nilai Kinerja Perusahaan = 403 : 100 = 4.03 

Nilai Kinerja Perusahaan menunjukkan nilai pelayanan yang diharapkan 

oleh pelanggan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PT. ISS 

Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan.  
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Kinerja Perusahaan masing–masing atribut akan disajikan dalam tabel 

berikut ini : 

Tabel 4. 11 Nilai Kinerja Perusahaan 

No Atribut 
Kinerja Perusahaan Nilai Kinerja 

5 4 3 2 1 Total Perusahaan 

1 Kebersihan Dan Kerapihan 21 64 13 1 1 403 4.03 

2 Nama besar ISS Indonesia 22 63 14 0 1 405 4.05 

3 
ISS sebagai Jasa Cleaning 

Service 
24 53 21 2 0 399 3.99 

4 
Keandalan pelayanan ISS 

Indonesia 
25 54 19 1 1 401 4.01 

5 
Kesediaan karyawan ISS 

Indonesia 
26 53 19 1 1 402 4.02 

6 
Keberadaan karyawan ISS 

Indonesia 
28 48 19 4 1 398 3.98 

7 
Karyawan selalu bersedia 

membantu 
20 51 26 2 1 387 3.87 

8 
Kinerja karyawan cepat & 

tepat 
23 50 26 0 1 394 3.94 

9 Kesungguhan dalam bekerja 31 42 25 2 0 402 4.02 

10 Skill karyawan ISS Indonesia 25 55 18 2 0 403 4.03 

11 
Sikap keramahtamahan 

karyawan 
30 41 25 3 1 396 3.96 

12 
Menerapkan standar 

kebersihan 
27 48 23 1 1 399 3.99 

13 Reputasi ISS Indonesia 22 52 25 0 1 394 3.94 

14 
Perhatian karyawan ISS 

Indonesia 
29 42 24 2 3 392 3.92 

15 
Prioritas karyawan ISS 

Indonesia 
28 45 23 2 2 395 3.95 

16 
Jam kerja karyawan ISS 

Indonesia 
17 50 31 1 1 381 3.81 

17 
karyawan ISS Indonesia 

terhadap kebutuhan 
27 47 21 1 4 392 3.92 

18 
Sikap & perilaku karyawan ISS 

Indonesia 
30 43 21 5 1 396 3.96 

19 
Penampilan karyawan ISS 

Indonesia 
36 43 19 0 2 411 4.11 

20 
Kelengkapan fasilitas 

kebersihan 
27 50 20 1 2 399 3.99 

Rata – rata 397.45 3.97 
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4.3.6 Skor Servqual 

Dengan diketahuinya nilai kinerja perusahaan/persepsi dan nilai tingkat 

kepentingan/harapan sebagaimana disajikan dalam tabel diatas maka skor 

servqual (Gap Score) dari masing – masing pertanyaan pelayanan PT. ISS 

Indonesia di Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan  dapat dihitung dengan 

rumus :  

Servqual Score = Perception Score – Expectation Score 

Contoh : 

Untuk Pertanyaan No. 1 “Kebersihan dan Kerapihan” 

 Nilai Tingkat Kepentingan (Harapan) = 414 / 100 = 4,14 

 Nilai Kinerja Perusahaan (Persepsi) = 403 / 100 = 4.03 

 Maka Servqual score / gap score = 4.03 – 4,14 = -0.11 

Nilai Servqual dan kuesioner kepuasan konsumen PT. ISS Indonesia di 

Universitas Bina Nusantara, kampus Syahdan akan disajikan dalam tabel dibawah 

ini : 

Tabel 4. 12 Nilai Servqual Kepuasan Konsumen 

No Atribut 

Nilai 

Kinerja 
Nilai Tingkat Gap 

Score 
Perusahaan Kepentingan 

1 Kebersihan Dan Kerapihan 4.03 4.14 -0.11 

2 Nama besar ISS Indonesia 4.05 3.62 0.43 

3 ISS sebagai Jasa Cleaning Service 3.99 3.86 0.13 

4 Keandalan pelayanan ISS Indonesia 4.01 4.00 0.01 

5 Kesediaan karyawan ISS Indonesia 4.02 3.90 0.12 

6 Keberadaan karyawan ISS Indonesia 3.98 3.75 0.23 

7 Karyawan selalu bersedia membantu 3.87 4.00 -0.13 

8 Kinerja karyawan cepat & tepat 3.94 4.04 -0.10 
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9 Kesungguhan dalam bekerja 4.02 3.94 0.08 

10 Skill karyawan ISS Indonesia 4.03 3.91 0.12 

11 Sikap keramahtamahan karyawan 3.96 4.07 -0.11 

12 Menerapkan standar kebersihan 3.99 4.08 -0.09 

13 Reputasi ISS Indonesia 3.94 4.03 -0.09 

14 Perhatian karyawan ISS Indonesia 3.92 3.92 0.00 

15 Prioritas karyawan ISS Indonesia 3.95 3.94 0.01 

16 Jam kerja karyawan ISS Indonesia 3.81 3.51 0.30 

17 karyawan ISS Indonesia terhadap kebutuhan 3.92 3.67 0.25 

18 Sikap & perilaku karyawan ISS Indonesia 3.96 3.93 0.03 

19 Penampilan karyawan ISS Indonesia 4.11 3.62 0.49 

20 Kelengkapan fasilitas kebersihan 3.99 3.94 0.05 

Rata – rata 3.97 3.89 0.08 

Nilai Gap Score Maksimum 0.49 

Nilai Gap Score Minimum -0.13 

4.3.7 Diagram Kartesius 

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yang diwakili oleh huruf X dan 

Y, dimana X merupakan Kinerja Perusahaan terhadap pelayanan yang diberikan 

kepada Konsumen, sedangkan Y merupakan Tingkat Kepentingan Konsumen 

terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya tingkat unsur – unsur tersebut 

dijabarkan dan dibagi menjadi 4 bagian ke dalam Diagram Kartesius seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. 1 Diagram Kartesius (Atina, 2010) 
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Empat kuadran yang menjadi empat strategi, tergantung pada kuadran 

manakah yang menjadi penilaian konsumen atas produk atau jasa yang 

dikeluarkan. Untuk penilaian terhadap empat kuadran dapat dilihat penjelasan di 

bawah ini: 

1. Kuadran pertama (I), memerlukan penanganan yang perlu diprioritaskan 

oleh tingkat manajemen, karena tingkat kepentingan tinggi sedangkan 

tingkat kepuasan kinerja rendah. 

2. Kuadran kedua (II), menunjukkan daerah yang harus dipertahankan, 

karena tingkat kepentingan tinggi sedangkan tingkat kepuasan kinerja juga 

tinggi. 

3. Kuadran ketiga (III), sebagai daerah prioritas rendah, karena tingkat 

kepentingan rendah sedangkan tingkat kepuasan kinerja juga rendah. Pada 

kuadran ini terdapat beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi konsumen. Namun perusahaan harus selalu menampilkan sesuatu 

yang lebih baik diantara kompetitor yang lain. 

4. Kuadran keempat (IV), dikategorikan sebagai daerah berlebihan, karena 

terdapat faktor yang bagi konsumen tidak penting, akan tetapi oleh 

perusahaan dilaksanakan dengan sangat baik. Selain itu dikarenakan 

tingkat kepentingan rendah sedangkan tingkat kepuasan kinerja tinggi, 

sehingga bukan menjadi prioritas yang dibenahi.  

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor kinerja perusahaan, 

sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan konsumen. 

Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen dengan : 
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Dimana : 

X = Skor rata – rata tingkat kinerja perusahaan 

Y = Skor rata – rata tingkat kepentingan konsumen 

K = Banyaknya Atribut /Pertanyaan yang dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan 

Maka,  

Jumlah atribut = 20 

Untuk tingkat kepentingan (harapan) responden 

 Nilai rata – rata (y) = 77,87 : 10 = 3,89 

Untuk tingkat kinerja perusahaan (persepsi) responden 

 Nilai rata – rata (x) = 79,49 : 20 = 3,97 

Dalam perhitungan diatas maka diperoleh nilai X  dan Y yang akan 

disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4. 13 Nilai X dan Y Diagram Kartesius 

No Variabel Keterangan Skor 

1 X Tingkat Kinerja (Persepsi Konsumen) 3,97 

2 Y Tingkat Kepentingan (Harapan Konsumen) 3,89 

 



61 
 

Setelah diketahui skor rata – rata tingkat kinerja dan skor rata – rata 

tingkat kepentingan, maka selanjutnya nilai dimasukan kedalam Diagram 

Kartesius dimana diagram tersebut dibagi kedalam empat kuadran. 

 

 

Gambar 4. 2 Diagram Kartesius Matriks tingkat kepentingan Dan Kinerja 

 

Bedasarkan pengolahan Diagram Kartesius diatas dengan titik X = 3,97 

dan titik Y = 3,89, didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. pada kuadran I terdapat atribut 7, 8, 11, 13, 14, 15 dan 18 ; 

2. pada kuadran II terdapat atribut 1, 4, 9, 10, 12 dan 20; 

3. pada kuadran III terdapat atribut 16 dan 17; 

4. pada kuadran IV terdapat atribut 2, 3, 5, 6 dan 19. 
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BAB V 

ANALISIS HASIL 

5.1 Distribusi dan Presentase Tingkat Kepuasan Konsumen 

Pada tabel 5.1 diperoleh data distribusi dan presentase kinerja perusahaan / 

tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan  disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5. 1 Distribusi dan Presentase  Kinerja Perusahaan 

No 

Respon 
Penilaian Distribusi 

Presentase 
(%) 

Kinerja 

1 Sangat Buruk 25 1% 

2 Buruk 31 2% 

3 Biasa Saja 432 22% 

4 Bagus 994 50% 

5 Sangat Bagus 518 26% 

  Total 2000 100% 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa 50% konsumen PT.  ISS Indonesia 

(Kampus Syahdan) menilai kinerja perusahaan Bagus atas pelayanan yang 

diberikan dan 26% konsumen menilai kinerja  perusahaan Sangat Bagus. 
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5.2 Performa Kualitas Atribut Pelayanan 

Dari data diperoleh bahwa skor serqual rata-rata adalah 0.08. artinya gap skor 

antara tingkat kepentingan/harapan konsumen dan apa yang dirasakan konsumen 

adalah 
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positif. Hal ini berarti rata – rata harapan konsumen baru terpenuhii oleh  PT. ISS 

Indonesia. Gap skor masing-masing atribut dan rata-rata skor penilaian kinerja 

perusahaan PT. ISS Indonesia akan ditunjukkan pada tabel 5.2 berikut ini: 

Tabel 5. 2 Gap Skor 

No Atribut 
Gap 

Score 

1 Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan -0.11 

2 Nama besar PT. ISS Indonesia 0.43 

3 ISS sebagai Jasa Cleaning Service 0.13 

4 Keandalan PT. ISS Indonesia dalam melayani 0.01 

5 Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan 0.12 

6 Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang seharusnya 0.23 

7 Karyawan Selalu bersedia membantu -0.13 

8 Kinerja Karyawan ISS yang cepat dan tepat -0.10 

9 Kesungguhan Karyawan ISS dalam bekerja 0.08 

10 Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan 0.12 

11 Sikap keramahtamahan karyawan kepada konsumen -0.11 

12 Menerapkan standar tingkat kebersihan -0.09 

13 Reputasi PT. ISS Indonesia -0.09 

14 Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia 0.00 

15 Prioritas Karyawan PT. ISS Indonesia 0.01 

16 Jam kerja PT. ISS Indonesia 0.30 

17 Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan 0.25 

18 Sikap dan perilaku Karyawan PT. ISS Indonesia 0.03 

19 Penampilan Karyawan PT. ISS Indonesia 0.49 

20 Kelengkapan Fasilitas Kebersihan 0.05 

  Rata – rata 0.08 

 

5.3 Rangking Atribut 

Untuk menentukan prioritas perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT. ISS 

Indonesia maka perlu dibuat rankingdari masing-masing gap skor setiap atribut. 

Rangking gap skor masing-masing atribut ditunjukkan dalam tabel 5.3 berikut ini: 
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Tabel 5. 3 Ranking Gap Skor Atribut 

No Atribut Gap Score Ranking 

1 Penampilan Karyawan PT. ISS Indonesia 0.49 1 

2 Nama besar PT. ISS Indonesia 0.43 2 

3 Jam kerja PT. ISS Indonesia 0.3 3 

4 Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan 0.25 4 

5 Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang seharusnya 0.23 5 

6 ISS sebagai Jasa Cleaning Service 0.13 6 

7 Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan 0.12 7 

8 Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan 0.12 8 

9 Kesungguhan Karyawan ISS dalam bekerja 0.08 9 

10 Kelengkapan Fasilitas Kebersihan 0.05 10 

11 Sikap dan perilaku Karyawan PT. ISS Indonesia 0.03 11 

12 Prioritas Karyawan PT. ISS Indonesia 0.01 12 

13 Keandalan PT. ISS Indonesia dalam melayani 0.01 13 

14 Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia 0 14 

15 Menerapkan standar tingkat kebersihan -0.09 15 

16 Reputasi PT. ISS Indonesia -0.09 16 

17 Kinerja Karyawan ISS yang cepat dan tepat -0.1 17 

18 Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan -0.11 18 

19 Sikap keramahtamahan karyawan kepada konsumen -0.11 19 

20 Karyawan Selalu bersedia membantu -0.13 20 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa atribut 

“karyawan selalu bersedia membantu” dengan peringkat 20 dapat dijadikan 

prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan/jasa PT. ISS Indonesia 

(Kampus Syahdan). 

5.4 Analisis Diagram Kartesius 

1. Kuadran I 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh 

konsumen, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai dengan apa 

yang diharapkan konsumen (tingkat kepuasan yang diperoleh masih sangat 
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rendah). Variabel – variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. 

Atribut yang berada di Kuadran I adalah: 

a. Karyawan Selalu Bersedia Membantu 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

keresponsifan (responsiveness). Atribut ini menampilkan informasi 

mengenai ketersediaan karyawan untuk membantu apabila dibutuhkan 

konsumen. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 4.00 dan tingkat kinerja perusahaan/persepsi konsumen 

3.87 dengan gap skor -0.13 . Konsumen meyakini atribut ini sangat 

penting untuk konsumen, atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas 

perbaikan. 

b. Kinerja Karyawan yang Cepat dan Tepat 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

keresponsifan (responsiveness). Atribut ini menampilkan informasi 

mengenai kinerja karyawan untuk bekerja dengan cepat dan tepat. 

Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 4.04 dan 

tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 3.94 dengan gap skor   

-0.10 . Konsumen meyakini atribut ini sangat penting untuk 

konsumen, atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas perbaikan. 

c. Keramahtamahan Karyawan Kepada Konsumen 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi jaminan 
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(Assurance). Atribut ini menampilkan informasi mengenai sikap 

keramahtamahan karyawan kepada konsumen. Atribut ini memiliki 

tingkat kepentingan/harapan konsumen 4.07 dan tingkat kinerja 

perusahaan / persepsi konsumen 3.96 dengan gap skor   -0.11 . 

Konsumen meyakini atribut ini sangat penting untuk konsumen, 

atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas perbaikan. 

d. Reputasi PT. PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi jaminan 

(Assurance). Atribut ini menampilkan informasi mengenai reputasi 

perusahaan. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 4.03 dan tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 

3.94 dengan gap skor   -0.09 . Konsumen meyakini atribut ini sangat 

penting untuk konsumen, atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas 

perbaikan. 

e. Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi empati 

(empathy). Atribut ini menampilkan informasi mengenai sikap 

perhatian karyawan yang ditunjukkan dan diberikan kepada 

konsumen. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 3.92 dan tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 

3.92 dengan gap skor   0.00 . Konsumen meyakini atribut ini sangat 
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penting untuk konsumen, atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas 

perbaikan. 

f. Prioritas Karyawan PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi empati 

(empathy). Atribut ini menampilkan informasi mengenai 

memposisikan konsumen sebagai prioritas / memprioritaskan 

konsumen. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 3.94 dan tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 

3.95 dengan gap skor 0.01. Konsumen meyakini atribut ini sangat 

penting untuk konsumen, atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas 

perbaikan. 

g. Sikap dan Perilaku Karyawan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi empati 

(empathy). Atribut ini menampilkan informasi mengenai sikap dan 

perilaku karyawan, selalu menjaga sopan santun kepada konsumen. 

Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 3.93 dan 

tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 3.96 dengan gap skor 

0.03. Konsumen meyakini atribut ini sangat penting untuk konsumen, 

atribut ini dapat dijadikan sebagai prioritas perbaikan. 

2. Kuadran II 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap 

penting oleh konsumen dan faktor – faktor yang dianggap oleh konsumen 
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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 konsumen.  

Atribut pelayanan/jasa yang ada di kuadran II adalah atribut Tingkat 

Kebersihan Dan Kerapihan, Keandalan PT. ISS Indonesia dalam melayani, 

Kesungguhan Karyawan PT. ISS Indonesia dalam bekerja, Skill karyawan 

dalam menjaga kebersihan dan kerapihan, Menerapkan standar tingkat 

kebersihan dan Kelengkapan Fasilitas Kebersihan. 

a. Tingkat Kebersihan Dan Kerapihan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

Keandalan (reliability). Atribut ini menampilkan hasil dari karyawan 

yang dapat diandalkan untuk kebersihan dan kerapihan. Atribut ini 

memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 4.14 dan tingkat 

kinerja perusahaan / persepsi konsumen 4.03 dengan gap skor -0.11.. 

Ini berarti bahwa keandalan karyawan yang tinggi untuk kebersihan 

dan kerapihan dirasa penting oleh konsumen, dan pencapaiannya pun 

dirasakan relatif memuaskan oleh konsumen meskipun atribut ini 

mempunyai gap skor -0,11. Atribut ini sebaiknya dipertahankan. 

b. Keandalan PT. ISS Indonesia dalam melayani 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad dan 

Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi Keandalan 

(reliability). Atribut ini menampilkan keandalan karyawan PT. ISS 
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Indonesia dalam pelayanannya terhadap konsumen. Atribut ini 

memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 4.00 dan tingkat 

kinerja perusahaan / persepsi konsumen 4.01 dengan gap skor 0.01.. 

Ini berarti bahwa keandalan karyawan dalam melayani konsumen 

dirasa penting oleh konsumen, dan pencapaiannya pun dirasakan 

relatif memuaskan oleh konsumen meskipun atribut ini mempunyai 

gap skor 0,01. Atribut ini sebaiknya dipertahankan. 

c. Kesungguhan Karyawan PT. ISS Indonesia dalam bekerja 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

keresponsifan (responsiveness). Atribut ini menampilkan keandalan 

karyawan PT. ISS Indonesia dalam bekerja secara bersungguh-

sungguh terhadap konsumen. Atribut ini memiliki tingkat 

kepentingan/harapan konsumen 3.94 dan tingkat kinerja perusahaan / 

persepsi konsumen 4.02 dengan gap skor 0.08.. Ini berarti bahwa 

keandalan karyawan dalam dalam bekerja secara bersungguh-sungguh  

dirasa penting oleh konsumen, dan pencapaiannya pun dirasakan 

relatif memuaskan oleh konsumen meskipun atribut ini mempunyai 

gap skor 0,08. Atribut ini sebaiknya dipertahankan. 

d. Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi jaminan 

(Assurance). Atribut ini menampilkan informasi mengenai skill 

karyawan dalam menjaga kebersihan dan kerapihan. Atribut ini 
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memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 3.91 dan tingkat 

kinerja perusahaan / persepsi konsumen 4.03 dengan gap skor 0.12.. 

Ini berarti bahwa skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan 

kerapihan dirasa penting oleh konsumen, dan pencapaiannya pun 

dirasakan relatif memuaskan oleh konsumen meskipun atribut ini 

mempunyai gap skor 0,12. Atribut ini sebaiknya dipertahankan. 

e. Menerapkan standar tingkat kebersihan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi jaminan 

(Assurance). Atribut ini menampilkan informasi mengenai penerapan 

standar tingkat kerapihan dan kebersihan. Atribut ini memiliki tingkat 

kepentingan/harapan konsumen 4.08 dan tingkat kinerja perusahaan / 

persepsi konsumen 3.99 dengan gap skor -0.09.. Ini berarti bahwa 

penerapan standar tingkat kerapihan dan kebersihan dirasa penting 

oleh konsumen, dan pencapaiannya pun dirasakan relatif memuaskan 

oleh konsumen meskipun atribut ini mempunyai gap skor -0,09. 

Atribut ini sebaiknya dipertahankan. 

f. Kelengkapan Fasilitas Kebersihan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi berwujud 

(Tangibles). Atribut ini menampilkan upaya perusahaan dalam 

membina hubungan dengan konsumen melalui Kelengkapan fasilitas 

kebersihan yang disediakan oleh perusahaan, yang sangat 

mempengaruhi proses pelayan jasa perusahaan. Atribut ini memiliki 
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tingkat kepentingan/harapan konsumen 3.94 dan tingkat kinerja 

perusahaan / persepsi konsumen 3.99 dengan gap skor 0.05.. Ini berarti 

bahwa kelengkapan fasilitas kebersihan dirasa penting oleh konsumen, 

dan pencapaiannya pun dirasakan relatif memuaskan oleh konsumen 

meskipun atribut ini mempunyai gap skor 0,05. Atribut ini sebaiknya 

dipertahankan. 

3. Kuadran III 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap kurang 

penting oleh konsumen dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu 

istimewa. Peningkatan variabel – variabel yang termasuk dalam kuadran 

ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat 

yang dirasakan oleh konsumen sangat kecil/rendah.  

Atribut pelayanan yang ada di kuadran III adalah Jam kerja PT. ISS 

Indonesia dan Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan 

a. Jam kerja PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut menurut 

Mohammad dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam 

dimensi empati (empathy). Atribut ini menampilkan kemampuan 

perusahaan untuk menata/mengatur jam kerja karyawan. Atribut ini 

mempuyai tingkat kepentingan/harapan konsumen 3,51 dan tingkat 

kinerja perusahaan / persepsi konsumen adalah 3,81 dengan gap skor 

0,30. Ini berarti bahwa upaya perusahaan dalam membina hubungan 

dengan konsumen melalui jam kerja karyawan dirasa tidak terlalu 

penting dan kinerja perusahaan pun tidak terlalu istimewa. Dengan 



73 
 

demikian, dapat disimpulkan bahwa atribut ini memiliki prioritas yang 

rendah, namun perusahaan tetap perlu melakukan perbaikan kinerja 

terhadap atribut tersebut untuk mencegah atribut tersebut bergeser ke 

kuadran I. 

b. Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut menurut 

Mohammad dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam 

dimensi empati (empathy). Atribut ini menampilkan kemampuan 

karyawan terhadap kebutuhan konsumen. Atribut ini mempuyai 

tingkat kepentingan/harapan konsumen 3,67 dan tingkat kinerja 

perusahaan / persepsi konsumen adalah 3,92 dengan gap skor 0,25. Ini 

berarti bahwa upaya perusahaan dalam membina hubungan dengan 

konsumen melalui peran karyawan terhadap kebutuhan konsumen 

dirasa tidak terlalu penting dan kinerja perusahaan pun tidak terlalu 

istimewa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atribut ini 

memiliki prioritas yang rendah, namun perusahaan tetap perlu 

melakukan perbaikan kinerja terhadap atribut tersebut untuk 

mencegah atribut tersebut bergeser ke kuadran I. 

4. Kuadran IV 

Ini adalah wilayah yang memuat faktor – faktor yang dianggap kurang 

penting oleh konsumen dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel – 

variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan 

dapat menghemat biaya. 
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Atribut pelayanan yang ada di kuadran IV adalah Nama besar PT. ISS 

Indonesia, ISS sebagai Jasa Cleaning Service, Kesediaan Karyawan ISS 

untuk selalu ada apabila dibutuhkan, Keberadaan karyawan selalu berada 

ditempat yang seharusnya dan Penampilan Karyawan PT. ISS Indonesia 

 

a. Nama besar PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

Keandalan (reliability). Atribut ini menampilkan keandalan dari PT. 

ISS Indonesia dalam pelayanannya terhadap konsumen. Atribut ini 

memiliki tingkat kepentingan/harapan konsumen 3.62 dan tingkat 

kinerja perusahaan / persepsi konsumen 4.05 dengan gap skor 0.43. 

Ini berarti bahwa upaya perusahaan dalam membina hubungan degan 

konsumen melalui keandalan perusahaan  dirasakan kurang begitu 

penting oleh konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan sudah sangat 

memuaskan ( berlebih ). Oleh karena itu pada atribut ini, perusahaan 

seharusnya hanya mempertahankan kinerjanya saja  

b. ISS sebagai Jasa Cleaning Service 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

Keandalan (reliability). Atribut ini menampilkan keandalan dari PT. 

ISS Indonesia sebagai jasa cleaning services dalam pelayanannya 

terhadap konsumen. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 3.86 dan tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 
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3.99 dengan gap skor 0.13. Ini berarti bahwa upaya perusahaan dalam 

membina hubungan degan konsumen melalui keandalan PT. ISS 

Indonesia sebagai jasa cleaning service  dirasakan kurang begitu 

penting oleh konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan sudah sangat 

memuaskan ( berlebih ). Oleh karena itu pada atribut ini, perusahaan 

seharusnya hanya mempertahankan kinerjanya saja  

c. Kesediaan Karyawan ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

keresponsifan (responsiveness). Atribut ini menampilkan keandalan 

karyawan PT. ISS Indonesia untuk bersedia selalu ada apabila 

dibutuhkan konsumen. Atribut ini memiliki tingkat 

kepentingan/harapan konsumen 3.90 dan tingkat kinerja perusahaan / 

persepsi konsumen 4.02 dengan gap skor 0.12. Ini berarti bahwa 

upaya perusahaan dalam membina hubungan degan konsumen melalui 

keandalan karyawan PT. ISS Indonesia untuk bersedia selalu ada 

apabila dibutuhkan konsumen dirasakan kurang begitu penting oleh 

konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan sudah sangat memuaskan 

(berlebih). Oleh karena itu pada atribut ini, perusahaan seharusnya 

hanya mempertahankan kinerjanya saja  

d. Keberadaan karyawan selalu berada ditempat yang seharusnya 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi 

keresponsifan (responsiveness). Atribut ini menampilkan keandalan 
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karyawan PT. ISS Indonesia untuk selalu berada ditempat yang 

seharusnya. Atribut ini memiliki tingkat kepentingan/harapan 

konsumen 3.75 dan tingkat kinerja perusahaan / persepsi konsumen 

3.98 dengan gap skor 0.23. Ini berarti bahwa upaya perusahaan dalam 

membina hubungan degan konsumen melalui keandalan karyawan PT. 

ISS Indonesia untuk selalu berada ditempat yang seharusnya dirasakan 

kurang begitu penting oleh konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan 

sudah sangat memuaskan ( berlebih ). Oleh karena itu pada atribut ini, 

perusahaan seharusnya hanya mempertahankan kinerjanya saja  

e. Penampilan Karyawan PT. ISS Indonesia 

Berdasarkan klasifikasi dimensi pelayanan menurut Mohammad 

dan Alhamadani (2011), atribut ini termasuk dalam dimensi berwujud 

(Tangibles). Atribut ini menampilkan upaya perusahaan dalam 

membina hubungan dengan konsumen melalui penampilan dari 

karyawan PT. ISS Indonesia. Atribut ini memiliki tingkat 

kepentingan/harapan konsumen 3.62 dan tingkat kinerja 

perusahaan/persepsi konsumen 4.11 dengan gap skor 0.49. Ini berarti 

bahwa upaya perusahaan dalam membina hubungan dengan 

konsumen melalui penampilan dari karyawan PT. ISS dirasakan 

kurang begitu penting oleh konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan 

sudah sangat memuaskan ( berlebih ). Oleh karena itu pada atribut ini, 

perusahaan seharusnya hanya mempertahankan kinerjanya saja  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari pengolahan data, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis hasil tabel distribusi dan presentase kepuasan 

konsumen diperoleh bahwa sebesar 1% konsumen merasa sangat tidak 

puas, 2%  konsumen merasa tidak puas, 22% konsumen merasa biasa saja, 

50% konsumen merasa puas, 26% konsumen merasa sangat bagus dengan 

kinerja PT. ISS Indonesia pada Universitas Bina Nusantara, kampus 

Syahdan. 

2. Berdasarkan Diagram Kartesius diperoleh hasil bahwa atribut Karyawan 

Selalu Bersedia Membantu, Kinerja Karyawan yang Cepat dan Tepat, 

Keramahtamahan Karyawan Kepada Konsumen, Reputasi PT. ISS 

Indonesia, Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia, Prioritas Karyawan PT. 

ISS Indonesia, Sikap dan Perilaku Karyawan berada di Kuadran I, hal ini 

menunjukan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen masih rendah 

sedangkan kepentingan terhadap atribut ini tinggi, maka atribut ini 

merupakan prioritas perbaikan yang harus dilakukan oleh PT. ISS 



77 
 

Indonesia pada   Universitas   Bina   Nusantara,   kampus Syahdan . Pada 

Kuadran II 
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diperoleh hasil bahwa atribut tingkat kebersihan dan kerapihan, keandalan 

PT. ISS Indonesia dalam melayani, kesungguhan karyawan PT. ISS 

Indonesia dalam bekerja, Skill karyawan dalam menjaga kebersihan dan 

kerapihan, menerapkan standar tingkat kebersihan dan kelengkapan 

fasilitas kebersihan., Proses pelayanan perusahaan yang dirasakan 

konsumen relative tinggi dan kepentingan terhadap atribut ini tinggi, maka 

atribut - atribut ini perlu dipertahankan oleh perusahaan, karena tingkat 

kepentingan tinggi sedangkan tingkat kepuasan kinerja juga tinggi. Pada 

Kuadran III diperoleh hasil bahwa atribut Jam kerja PT. ISS Indonesia dan 

Karyawan PT. ISS Indonesia terhadap kebutuhan, menunjukkan bahwa 

kriteria perusahaan yang dirasakan konsumen rendah dan pada 

kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa atribut ini memiliki prioritas yang rendah, namun 

perusahaan harus selalu menampilkan sesuatu yang lebih baik diantara 

kompetitor yang lain, untuk mencegah atribut tersebut bergeser ke 

Kuadran I. Pada Kuadran IV diperoleh hasil bahwa atribut Nama besar PT. 

ISS Indonesia, ISS sebagai Jasa Cleaning Service, Kesediaan Karyawan 

ISS untuk selalu ada apabila dibutuhkan, Keberadaan karyawan selalu 

berada ditempat yang seharusnya dan Penampilan Karyawan PT. ISS 

Indonesia, dikategorikan sebagai atribut yang berlebihan. Hal ini 

dikarenakan  terdapat faktor yang bagi konsumen tidak penting, akan 

tetapi oleh perusahaan dilaksanakan dengan sangat baik. Selain itu 

dikarenakan tingkat kepentingan rendah sedangkan tingkat kepuasan 
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kinerja tinggi, sehingga bukan menjadi prioritas yang diperbaiki / dibenahi 

dan perusahaan seharusnya hanya mempertahankan kinerjanya. 

6.2 Saran 

1. Atribut Karyawan Selalu Bersedia Membantu, Kinerja Karyawan yang 

Cepat dan Tepat, Keramahtamahan Karyawan Kepada Konsumen, 

Reputasi PT. ISS Indonesia, Perhatian Karyawan PT. ISS Indonesia, 

Prioritas Karyawan PT. ISS Indonesia, Sikap dan Perilaku Karyawan 

berada di Kuadran I, sebaiknya dilakukan prioritas perbaikan untuk 

atribut-atribut tersebut. 

2. Perusahaan tidak perlu melakukan perbaikan untuk atribut IV karena 

performa perusahaan cukup tinggi sedangkan kebutuhan konsumen 

rendah. 
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