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ABSTRAK 

 

Perkembangan industri di era digital memberikan peluang bagi perusahaan 

dengan mengintegrasikan bisnis ke dalam dunia digital. Hal ini berpengaruh 

terhadap sistem pelayanan untuk memberikan kepuasan konsumen. Dunia digital 

juga mengubah perilaku konsumen dan kegiatan pemasaran, di mana kegiatan 

pemasaran digital, yaitu memanfaatkan website dan content marketing dalam 

strategi digital marketing menjadi aspek yang harus dijaga kualitasnya untuk 

dapat berkembang dan bersaing di bisnis digital. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peningkatan kualitas e-services, website dan content marketing 

terhadap keputusan pembelian dalam strategi digital marketing. Dalam penelitian 

ini dilakukan integrasi uji regresi linear berganda, metode servqual, IPA 

(importance-performance analysis) dan analisi QFD (Quality Function 

Deployment).  

Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendesain 

peningkatan kualitas e-services, website dan content marketing terhadap 

keputusan pembelian dalam strategi digital marketing program I’m On My Way. 

E-services, website dan content marketing memiliki pengaruh hubungan dengan 

keputusan pembelian sebesar 72%, di mana e-services dan website memiliki 

pengaruh positif sedangkan content marketing memiliki pengaruh negative 

terhadap keputusan pembelian. Peningkatan kualitas e-services hasil dari 

penelitian, yaitu meningkatkan kualitas online discussion, menambah metode 

pembelajaran live discussion dan pendampingan secara personal sebagai 

pelayanan program I’m On My Way. Sedangkan pada website, peningkatan 

kualitas yang harus dilakukan yaitu dengan mendesain ulang fitur dan tampilan 

website serta meningkatkan kualitas konten website. Peningkatan kualitas tersebut 

sebagai strategi digital marketing yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. 

 

Kata Kunci : Kualitas Jasa, e-services, website, content marketing, uji regresi 

linear berganda, servqual, IPA (importance-performance analysis), QFD (Quality 

Function Deployment) 
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IMPROVING QUALITY OF E-SERVICES, WEBSITE AND CONTENT 

MARKETING TO DECISION PURCHASE IN DIGITAL MARKETING 

STRATEGY 

(CASE STUDY IN INSIGHT OUT) 

 

ABSTRACT 

 

The development of industry in the digital age provides opportunities for 

companies by integrating business into the digital world. This affects the service 

system to provide customer satisfaction. The digital world is also changing 

consumer behavior and marketing activities, where digital marketing activities, 

which utilize the website and content marketing in digital marketing strategy 

become aspects that must be maintained to be able to grow and compete in the 

digital business. This study aims to analyze the improvement of the quality of e-

services, websites and content marketing to purchase decisions in digital 

marketing strategy. In this research, the integration of multiple linear regression 

test, servqual method, IPA (importance-performance analysis) and QFD (Quality 

Function Deployment) analysis.  

The result of this research is to know and design the quality improvement 

of e-services, website and content marketing to purchasing decision in digital 

marketing strategy. E-services, websites and content marketing have a 

relationship influence with purchase decisions of 72%, where e-services and 

websites have a positive effect while content marketing has a negative effect on 

purchasing decisions. Improving the quality of e-services from this research, 

which is improving the quality of “online discussion”, adding the method of 

learning “live discussion” and personal assistance as the service program I'm On 

My Way. While on the website, improving the quality that must be done is to 

redesign the features and look of the website and improve the quality of content. 

Improved quality as a digital marketing strategy that affect the purchase decision. 
 

Keywords : service quality, e-services, website, content marketing, multivariate 

linear regression, servqual, IPA (importance-performance analysis), QFD 

(Quality Function Deployment)  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Dunia industri di era digital semakin berkembang pesat, banyak perusahaan 

beralih mendirikan dan mengintegrasikan bisnisnya dengan memanfaatkan 

teknologi digital atau disebut dengan digital business/e-business. Menurut Turban 

(2008), e-business, tidak hanya menjual atau membeli barang dan jasa tetapi juga 

melayani konsumen, kerjasama dengan berbagai partner bisnis, melakukan e-

learning dan melakukan transaksi elektronik di dalam sebuah organisasi. 

Perusahaan jasa dan non-jasa memanfaatkan e-business, yaitu untuk 

mengembangkan bisnisnya untuk dapat menjangkau lebih banyak masyarakat atau 

konsumen serta meningkatkan keuntungan dengan bantuan teknologi digital. 

Aktivitas e-business pada perusahaan jasa dengan memanfaatkan teknologi 

digital akan mempengaruhi pola pelayanan yang selama ini berlangsung. Karena 

pada dasarnya konsumen sebenarnya tidak membeli jasa, melainkan membeli 

manfaat atau value dari keseluruhan jasa yang ditawarkan. Tentu ini akan 

berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Menurut Bitner (2000) dalam buku 

manajemen pemasaran jasa (Rambat Lupiyoadi, 2013), memaparkan perubahan 

yang terjadi pada pelayanan, dengan penekanan pada bagaimana encounter 

(pertemuan) dapat dikembangkan melalui penggunaan teknologi yang tepat. 

Pemanfaatan teknologi ini dibahas dalam konteks yang memungkinkan konsumen 

dan karyawan mencapai tiga tujuan, yaitu sebagai berikut: (1) memberikan 

pelayanan terkostumisasi; (2) memperbaiki kesalahan pelayanan; dan (3) 

spontanitas untuk menyenangkan konsumen. 

Perusahaan yang berfokus pada konsumen adalah pilihan strategis agar 

mampu bertahan ditengah situasi lingkungan ekonomi yang memperlihatkan 

kecenderungan, seperti: fluktuasi curam, perubahan demi perubahan, persaingan 

tinggi, dan semakin canggihnya kualitas hidup. Salah satunya adalah dengan 

menciptakan kepuasan konsumen melalui peningkatan kualitas.
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Kualitas pelayanan pada e-business adalah hal yang wajib diberikan kepada 

konsumen untuk dapat menciptakan kepuasan konsumen, terlebih pada perusahaan 

jasa agar tetap dapat bertahan dan berkembang pada bisnisnya. Hal ini dikarenakan 

pada e-business interkasi antara konsumen dengan perusahaan pada prinsipnya 

terjadi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sehingga interkasi antara konsumen 

dengan perusahaan melalui teknologi digital tersebut merupakan bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen yang perlu dijaga dan 

ditingkatkan kualitasnya untuk menciptakan kepuasan konsumen.  

E-business juga mempengaruhi perilaku konsumen dan pemasaran. 

Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan bisnis telah mengubah cara transaksi 

jual-beli dan kegiatan pemasaran. Di mana pertumbuhan internet dan teknologi 

digital di Indonesia menjadikan peluang besar bagi perusahaan untuk memasarkan 

produk atau jasanya melalui media internet atau digital. Saat ini dikenal dengan 

istilah digital marketing, yaitu kegiatan pemasaran produk dan atau jasa yang 

ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. 

Munculnya digital marketing membuat perusahaan-perusahaan mulai 

mengintegrasikan digital marketing dalam strategi pemasarannya. Di Indonesia 

digital marketing mulai happening saat kehadiran beberapa perusahaan baru (start 

up company) seperti go-jek, bukalapak, traveloka dan lain-lain yang telah sukses 

memulai bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan 

pemasarannya.  

Menurut Ridwan (2009), digital marketing adalah kegiatan marketing 

termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, 

website, e-mail ataupun jejaring social (social media). Digital marketing 

merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan teknologi digital 

yang lebih terukur, real time serta untuk dapat menghasilkan interaksi antara 

perusahaan dengan konsumen. Strategi pemasaran ini akan lebih menguntungkan 

perusahaan karena biaya lebih murah dan interaksi yang terbangun antara 

konsumen dengan perusahaan akan memberikan informasi yang berharga buat 

perusahaan.    
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Digital marketing tidak hanya tentang promosi dan penjualan produk atau 

jasa di dunia digital saja melainkan membangun image dan kredibilitas sebuah 

brand dan menciptakan engagement dengan konsumen di digital. Hal ini 

dikarenakan perilaku konsumen di era digital berbeda, diantaranya yaitu cenderung 

berorientasi pada hasil, mempertanyakan otoritas, menyukai kebebasan dan suka 

mengekspresikan diri, cenderung banyak menuntut serta lebih suka berkomunikasi 

dengan teks dan jejaring sosial (Suryani, 2013). Membangun image dan kredibilitas 

perusahaan dapat ditunjukkan melalui website sebagai channel interaksi antara 

konsumen dan perusahaan. 

Untuk dapat bersaing di era digital marketing perusahaan harus 

menawarkan value yang sesuai (relevant) dengan target konsumen yang dituju. 

Strategi digital marketing yang digunakan oleh perusahaan yang cukup efektif yaitu 

strategi content marketing, merupakan strategi pendekatan dalam pemasaran yang 

fokus pada pembuatan dan distribusi konten seperti artikel, gambar, audio dan 

video yang memiliki nilai, relevansi dan konsistensi untuk bisa menarik dan 

mempertahankan minat audiences yang sudah ditetapkan, serta mendorong 

tindakan audiences yang bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu saat ini 

setiap perusahaan bersaing merebut konsumen dengan menggunakan strategi 

content marketing yang bertujuan untuk membangun kesadaran merek atau produk, 

membangun hubungan dengan konsumen dan menjalin relasi dengan konsumen, 

dan meningkatkan kepercayaan. Pada dasarnya tujuan strategi content marketing  

di era digital saat ini yaitu untuk menarik minat audiences baru untuk mengenal 

brand atau produk, mendorong (mengajak) audiences untuk menjadi konsumen 

serta meningkatkan dan mempertahankan loyalitas konsumen dengan informasi 

yang relevan dan berguna. 

Perilaku pembelian di internet sebenernya merupakan fenomena yang 

kompleks yang melibatkan banyak proses seperti navigasi, pencarian informasi, 

transaksi dan interaksi antara konsumen dengan perusahaan. Oleh karena itu 

kegiatan digital marketing perlu dibuat strategi untuk dapat memahami lebih 

mendalam perilaku konsumen tersebut untuk dapat memenangkan hati konsumen. 

Dalam hal ini setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kualitas e-services, 
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website dan content marketing agar dapat bersaing melalui kegiatan digital 

marketing, serta memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di dunia digital 

maka dapat menciptakan kepuasan konsumen. 

Insight Out adalah “startup company”yang bergerak di industri jasa, yaitu 

memfasilitasi proses transformasi individu dan organisasi dalam menemukan dan 

menjalankan tujuan dan organizational culture, menemukan dan memperkuat 

identitas berupa visi, misi, nilai, dan budaya melalui fasilitasi kelompok, pelatihan, 

dan konsultasi. Salah satu vertical business Insight Out adalah “I’m On My Way 

(IOMW)”, sebuah program pengembangan diri berbentuk fasilitasi online selama 

10 minggu untuk membantu individu menemukan dan menjalani passion serta 

tujuan hidupnya dengan ditunjang oleh komunitas yang mendukung. 

Program yang ditawarkan pada produk jasa I’m On My Way yaitu berupa 

MOOC (Massive Open Online Course) dan Offline Meet Up. Di mana program ini 

akan berlangsung selama 10 minggu yang dibagi menjadi 4 level pembelajaran 

secara online dan offline dengan topik dan tugas yang berbeda di setiap minggunya 

yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta untuk dapat menemukan passion dan 

tujuan hidup serta dapat memulai menjalankannya. Insight Out memanfaatkan 

media digital seperti website dan social media (red: digital asset) dalam 

memasarkan produk jasanya serta membangun kredibilitas brand-nya. Kegiatan 

digital marketing yang dilakukan oleh Insight Out saat ini diantaranya mulai dari 

memperkenalkan produk jasa, melakukan transaksi, membangun hubungan dengan 

konsumen serta pelaksanaan program pembelajaran. 

Strategi digital marketing I’m On My Way dengan memanfaatkan platform 

digital seperti website dan social media dibagi sesuai dengan peran dari setiap 

platform. Website berfungsi sebagai hubspot, pada dasarnya fungsi website yaitu 

diantaranya sebagai media komunikasi, informasi, edukasi, dan media promosi. 

Saat ini website I’m On My Way tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan 

program I’m On My Way saja, namun sebagai platform edukasi program serta 

sebagai media promosi. Sedangkan akun social media I’m On My Way (Facebook, 

Instagram, Twitter dan Youtube) difokuskan dalam strategi content marketing yang 
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bersifat untuk mengedukasi konsumen terkait program I’m On My Way, 

menciptakan engagement dengan konsumen dan promosi program.  

Dalam pelaksanaan program (MOOC), I’m On My Way bekerjasama 

dengan pihak ketiga yaitu HarukaEdu (melalui platform pintaria.com), merupakan 

portal pendidikan digital yang menyediakan berbagai macam produk pendidikan 

seperti kursus bahasa, pelatihan entrepreneurship dan kuliah yang dilakukan secara 

online. Melalui platform tersebut, peserta I’m On My Way dapat mengakses materi 

dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tim I’m On My Way secara 

online kapanpun dan dimanapun sesuai dengan topik mingguan yang telah 

ditentukan. 

Program I’m On My Way sudah dimulai sekitar akhir tahun 2016. Program 

ini dirancang dengan sistem batch dan saat ini sudah dilaksanakan program untuk 

batch ke-3. Pada program I’m On My Way batch ke-2, data diagram berikut ini 

(Gambar 1.1) menunjukkan sebuah pola consumer journey (the marketing 

funneling). Pola tersebut bergerak menurun dari fase awareness/interset sampai ke 

join (purchase). Dapat dilihat nilai conversion rate pada fase trial ke join hanya 

mendapatkan nilai 35.18%, yang artinya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan 

peserta yang sudah mengikuti program free trial tidak berlanjut sampai ke join 

(purchase) program I’m On My Way. 
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Conversion Rate  94.73%   35.18% 

Diagram 1.1 Diagram The Marketing Funnel Program I’m On My Way 

Sumber : Diolah dari Data Sekunder (Internal, 2017)  

 

Dari hasil observasi awal (interview ke beberapa peserta), bahwa ada 

beberapa hal yang membuat para peserta memutuskan untuk tidak lanjut ke 

program I’m On My Way yaitu program online yang masih membingungkan,  

navigasi website yang kurang “user friendly”, susah log-in ke dalam website serta 

kurangnya bantuan dari tim I’m On My Way selama free trial program berlangsung. 

Dapat disimpulkan berdasarkan observasi awal bahwa hal yang membuat 

conversion rate dari trial ke join (purchase) menurun yaitu kualitas e-service yang 

masih kurang optimal selama free trial program I’m On My Way berlangsung. 

Selain itu, pada data berikut ini (Gambar 1.2 dan Gambar 1.3) 

menunjukkan bahwa digital asset I’m On My Way (website dan social media) 

memiliki performa yang kurang optimal. Engagement pada social media 

(Instagram) I’m On My Way selama 2 bulan (16 agustus – 14 september) yang 

terekam oleh Socialbakers (perusahaan social listening measurement) 

menunjukkan data yang kurang optimal, hal ini terlihat pada “Daily Interactions” 
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yang fluktuatif dan bahkan terdapat hari-hari yang tidak ada interaksi sama sekali. 

Serta website traffic I’m On My Way yang terekam oleh SimilarWeb (perusahaan 

analisis dan perbandingan website) yang bergerak ke arah negatif, yang artinya 

bahwa jumlah kunjungan internet user pada website I’m On My Way selama 3  

bulan (Juni-Agustus 2017) grafiknya selalu menurun. 

 

 

Gambar 1.1. Social Media (Instagram) Report I’m On My Way 

Sumber : Socialbakers.com (Diakses pada tanggal 14 September 2017) 
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Gambar 1.2. Website Traffic I’m On My Way 

Sumber : Similarweb.com (Diakses pada tanggal 14 September 2017) 

 

Dari observasi awal (interview ke beberapa peserta) indikasi yang 

menyebabkan penurunan jumlah kunjungi website I’m On My Way yaitu 

diantaranya konten website yang bersifat statis, artinya bahwa informasi yang ada 

di website tidak berganti secara berkala sehingga audiences merasa cukup sekali 

untuk mengunjungi website I’m On My Way yaitu disaat mereka membutuhkan 

informasi dan mencari tahu bagaimana cara untuk mendaftar program. Selain itu 

konten yang ada di social media I’m On My Way berdasarkan hasil observasi 

interview yang menyebabkan fluktuatif pada daily interaction yaitu konten yang 

monoton, terlalu banyak tulisan (texty) dan banyak promo. 

Dari data tersebut juga perlu dianalisis lebih lanjut apakah ada keterkaitan 

atau hubungan antara digital asset performance (website dan social media content) 

terhadap consumer journey dalam keputusan pembelian produk program I’m On 

My Way. Hal ini dikarenakan digital marketing merupakan suatu strategi untuk 

memasarkan produk serta meningkatkan kepuasan konsumen yang memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian, yaitu dengan cara mendekatkan 

perusahaan ke konsumen untuk menciptakan interaksi dua arah.  
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Digital marketing yang sudah dijalankan oleh Insight Out dalam 

memasarkan produk jasa “I’m On My Way” perlu di teliti lebih lanjut, baik dari 

segi kualitas e-service, website dan content marketing-nya. Oleh karena itu, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan tema PENINGKATAN KUALITAS E-

SERVICES, WEBSITE DAN CONTENT MARKETING TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN DALAM STRATEGI DIGITAL 

MARKETING, untuk dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen 

(voice of customer) terhadap program I’m On My Way. 

 

1.2.Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Digital marketing merupakan hal yang penting bagi perusahaan sebagai strategi 

pemasaran untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui teknologi 

digital, khususnya dalam pengembangan e-business. 

2. E-services dalam pengembangan e-business perlu diperhatikan kualitasnya. 

Pelayanan yang berkualitas yang diberikan ke konsumen di dunia digital akan 

memberikan keuntungan untuk dapat menciptakan kepuasan konsumen. 

3. Website sebagai hubspot perusahaan di dunia digital menjadi salah satu kunci 

keberhasilan perusahaan untuk dapat bersaing. Dalam hal ini website menjadi 

lini terdepan yang memberikan informasi terkait perusahaan serta berfungsi 

dalam pembangunan image dan krediblitas perusahaan. Oleh karena itu kualitas 

website menjadi hal pentng dalam memberikan pengalaman dan pelayanan ke 

konsumen di dunia digital. 

4. Konsumen di era digital saat ini sangat selektif di mana akan melihat dan 

menilai perusahaan dari content marketing-nya untuk dapat mengenali produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, serta sebagai daya tarik untuk dapat 

berinterkasi dengan perusahaan di dunia digital. Oleh karena itu kualitas content 

marketing sangat penting untuk dapat menarik dan engage dengan konsumen 

dimana perusahaan perlu memperhatikan konten-konten yang bernilai, relevan 

dan konsisten dengan value dari konsumen.  
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1.3.Batasan Permasalahan 

Agar pembahasan dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, maka 

pembatasan masalah pada perencanaan strategi digital marketing ini adalah: 

1. Obyek penelitian ini hanya dilakukan untuk produk jasa “I’m On My Way” di 

Insight Out, khususnya pada e-services, website dan content marketing. 

2. Penelitian ini akan mengintegrasikan metode uji regresi linear berganda, 

Servqual, Importance-Performance Analysis (IPA), dan Quality Function 

Deployment (QFD) dalam penyelesaian permasalahannya. 

3. Penelitian ini dilakukan kepada responden dengan kriteria yaitu peserta yang 

interest serta sudah mengikuti free trial program I’m On My Way. 

4. Penelitian ini tidak melakukan analisis Competitive Technical Benchmark, hal 

ini dikarenakan tidak ada perusahaan sejenis yang dapat dijadikan sebagai 

pembanding. 

  

1.4.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan identifikasi 

permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh hubungan antara digital marketing (e-services, website 

dan content marketing) dengan consumer journey, yaitu terhadap keputusan 

pembelian (convert to sales) pada program I’m On My Way. 

2. Apa saja atribut-atribut kualitas yang penting bagi konsumen (voice of 

customer) pada digital marketing program I’m On My Way. 

3. Bagaimanakah penerapan integrasi metode uji regresi linear berganda, 

Servqual, Importance-Performance Analysis (IPA), dan Quality Function 

Deployment (QFD) untuk menentukan prioritas persyaratan teknik (technical 

matriks) sebagai upaya Insight Out dalam menjawab dan memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen dengan melakukan peningkatan kualitas e-services, 

website dan content marketing terhadap keputusan pembelian dalam strategi 

digital marketing.  
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1.5.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penelian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh hubungan antara kualitas e-services, website dan content 

marketing terhadap keputusan pembelian dalam strategi digital marketing pada 

program I’m On My Way. 

2. Mengetahui atribut-atribut kualitas yang penting bagi konsumen pada e-

services, website dan content marketing dalam strategi digital marketing 

program I’m On My Way. 

3. Mengetahui penerapan integrasi metode uji regresi linear berganda, Servqual, 

Importance-Performance Analysis (IPA), dan Quality Function Deployment 

(QFD) dalam peningkatan kualitas e-services, website dan content marketing 

dalam strategi digital marketing program I’m On My Way. 

 

1.6.Manfaat Penelitian 

Membantu perusahaan (Insight Out) dalam menentukan peningkatan 

kualitas e-services, website dan content marketing dalam strategi digital marketing 

untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk jasa 

I’m On My Way agar dapat mengembangkan e-business dan meningkatkan 

kepuasan konsumen di dunia digital. Serta diharapkan dalam penelitian ini, I’m On 

My Way dapat mencapai visi misi nya sebagai startup company untuk dapat 

memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas ke konsumen. 

 

1.7.Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah terhadap penelitian ini, 

peneliti akan menyajikan hasil laporan dalam sistematik penulisan berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, batasan permasalahan, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Diharapkan dalam bab ini, pembaca dapat mengetahui dan memahami 

pokok permasalahan dan tujuan penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini, ditinjau konsep dan teori yang mendukung penelitian, meliputi : 

definisi digital marketing, kualitas pada perusahaan jasa, kualitas digital marketing¸ 

e-services, website dan content marketing. Pemahaman akan konsep dan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan tujuan dari pemaparan dalam bagian ini. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Penggunaan 

metode penelitian menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan penyelesaian 

penelitian ini. 

  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini, berisi informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian, dimulai dari pengumpulan data kemudian pengolahan data. Diharapkan 

pada bab ini, pembaca dapat memahami proses dari penelitian, mulai dari 

perancangan kuesioner, melakukan uji kuesioner, analisis regresi linear berganda 

dan analisis Quality Function Deployment dengan menggunakan matriks House of 

Quality. 

 

BAB V ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai analisis hasil dari pengumpulan dan pengolahan 

data yang telah dilakukan pada bab IV. Diharapkan bab ini dapat menjelaskan 

mengenai implementasi metode Quality Function Deployment dalam perencanaan 

strategi digital marketing.   

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan dari 

penelitian serta saran-saran mengenai hal yang didapat dari penelitian. Kesimpulan 

yang didapat, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bab I. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Konsep dan Teori 

2.1.1.Kualitas Jasa 

A. Pengertian Kualitas Jasa 

Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks 

karena penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaian terhadap kualitas 

produk, tertutama karena sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan 

produksi serta konsumsi berjalan secara simultan. Di samping perbedaan 

karakteristik ini, dalam penilaian kualitas jasa, konsumen terlibat secara 

langsung serta ikut di dalam proses jasa tersebut, sehingga yang dimaksud 

dengan kualitas jasa adalah bagaimana tanggapan konsumen terhadap jasa 

yang dikonsumsi atau yang dirasakannya (Jasfar, 2009).  

Kualitas produk dan jasa didefinisikan sebagai keseluruhan 

gabungan karakteristik produk dan jasa yang dihasilkan dari pemasaran, 

rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa 

tersebut dapat digunakan memenuhi harapan konsumen atau konsumen 

(Wijaya, 2011).  

Kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh konsumen, artinya, 

kualitas didasarkan pada pengalaman aktual konsumen atau konsumen 

terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan 

tersebut. 

Kualitas jasa lebih sulit diukur daripada kualitas produk. Secara 

umum penggunaan jasa memiliki beberapa factor yang digunakan sebagai 

landasan perbandingan atas beberapa jasa alternative. Factor-faktor yang 

menentukan kualitas jasa yaitu reliability, responsiveness, competence, 

courtesy, communication, credibility, keamanan, pengertian akan 

kebutuhan konsumen. 
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Kualitas jasa dan produk adalah sesuatu hal yang berbeda, hal ini 

karena kualitas produk lebih mudah diidentifikasi dan diukur sesuai dengan 

karakteristik produknya. Sedangkan kualitas jasa lebih menekanan pada 

persepsi konsumen. 

Menurut Supriyono (2002), dalam buku Manajemen Kualitas Jasa 

(Wijaya, 2011) menyatakan bahwa pada umumnya, ada dua jenis kualitas 

yang diakui, yaitu : 

1. Kualitas Rancangan 

Kualitas Rancangan (quality of design) adalah fungsi berbagai 

spesifikasi produk. Kualitas rancangan yang lebih tinggi biasanya 

ditunjukkan oleh dua hal yaitu, tingginya pemanufakturan dan tingginya 

harga jual. 

Dalam hal ini kualitas rancangan merupakan kualitas yang didasarkan 

atas fungsi dari produk tersebut yang memberikan manfaat paling 

optimal kepada konsumen.  

2. Kualitas Kesesuaian  

Kualitas kesesuaian (quality of conformity) adalah ukuran mengenai 

cara produk memenuhi berbagai persyaratan atau spesifikasi. Jika 

produk memenuhi semua spesifikasi rancangan, produk tersebut cocok 

untuk digunakan. 

Kualitas kesesuaian harus menerima tekanan yang lebih besar. 

Ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan biasanya akan 

menimbulkan masalah. Oleh karena itu, istilah kualitas sinonim dengan 

kesesuaian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan 

mengerjakannya secara benar sejak pertama (doing it the right the first 

time). Desain kualitas bertujuan untuk meminimalkan ketidaksesuaian 

persyaratan-persyaratan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 

konsumen. 
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B. Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam buku 

Manajemen Kualitas Jasa (Wijaya, 2011) mengidentifikasi sepuluh dimensi 

pokok kualitas jasa: 

1. Reliabilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti 

perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal 

(right the first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal, 

menyimpan data (record) secara tepat, dan mengirimkan taghan yang 

akurat. 

2. Responsivitas atau  daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para 

karyawan untuk membantu para konsumen dan menyampaikan jasa 

secara cepat. Beberapa contoh di antaranya: ketepatan waktu layanan, 

kecepatan menghubungi kembali konsumen, dan penyampaian layanan 

secara cepat. 

3. Kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan dan keterampilan 

karyawan kontak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan 

operasional dan kapabilitas riset organisasi. 

4. Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas 

jasa mudah dijangkau, saluran komunikasi perusahaan mudah 

dihubungi dan jam operasi. 

5. Kesopanan (courtesy), meliputi sikap santun, respek, atensi dan 

keramahan para karyawan kontak.  

6. Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para konsumen 

dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan konsumen. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan 

mengenai jasa/layanan yang ditawarkan, biaya jasa, trade-off antara jasa 
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dan biaya, serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin 

timbul. 

7. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi 

karyawan dan interaksi dengan konsumen (hard selling versus soft 

selling approac). 

8. Keamanan (security), bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

Termasuk di dalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety), 

keamanan finansial (financial security), privasi, dan kerahasiaan 

(confidentiality).  

9. Kemampuan memahami konsumen, yaitu berupaya memahami 

konsumen dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individu dan mengenal konsumen regular. 

10. Bukti fisik (tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan.  

 

Namun di tahun 1988, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry telah 

menyederhanakan sepuluh dimensi diatas menjadi lima dimensi pokok 

kualitas jasa. Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama yang disusun 

sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut : 

1. Reliability (reliability), 

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan 

yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan 

menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

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

kemampuan para karyawan untuk membantu para konsumen dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan secara cepat. 

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

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa mencipatakan rasa aman bagi para konsumennya. 
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Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen. 

4. Empati (empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

konsumennya dan bertindak demi kepentingan konsumen, serta 

memberikan perhatian personal kepada para konsumen dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

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

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan karyawan. 

 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2006) dalam buku 

Manajemen Kualitas Jasa (Wijaya, 2011)   

Karakteristik utama jasa, jasa memiliki empat karakteristik utama 

yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu : 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa bersifat tidak berwujud, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, para pembeli akan mencari tanda atau bukti mutu jasa. 

Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa dari tempat, 

orang, peralaran, alat komunikasi, symbol, dan harga yang mereka lihat. 

2. Tidak terpisahkan (inseparability) 

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa tidak 

seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, 

didistribusikan melewati berbagai penjual, dan kemudian baru 

dikonsumsi. 

3. Bervariasi (variability) 

Jasa sangat bervariasi, tergantung pada siapa yang menyediakan serta 

kapan dan dimana jasa itu diberikan. Perusahaan jasa dapat melakukan 
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tiga langkah dalam rangka pengendalian mutu. Pertama, melakukan 

investasi untuk menciptakan prosedur perekrutan dan pelatihan yang 

baik. Kedua, menstandardisasi proses pelaksanaan jasa diseluruh 

organisasi. Ketiga, memantau kepuasan konsumen melalui system saran 

dan keluhan, survei konsumen, dan melakukan belanja perbandingan.  

4. Mudah lenyap (perishability) 

Jasa tidak bisa disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap. Tidak menjadi 

masalah bila permintaan tetap, namun jika permintaan berfluktuasi 

maka perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. 

 

2.1.2.Kualitas Pada Digital Marketing 

Penggunaan internet sebagai saluran pembelian yang semula cenderung 

untuk komunikasi pemasaran dan pencitraan, kini sebagian sudah 

menggunakannya sebagai transaksi pembelian. Karena aspek kepraktisan ini 

para konsumen tertarik untuk berbelanja melalui internet. Penelitian mengenai 

pembelian melalui internet menghasilkan sejumlah temuan penting yang 

bermanfaat bagi pemasar untuk meningkatkan daya tarik berbelanja online dan 

kepuasan membeli melalui online. Studi yang dilakukan memperlihatkan 

bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi keputusan konsumsi dan kesetiaan 

konsumen (Suryani, 2013). 

Digital marketing  memberikan dampak terhadap suatu bisnis secara 

signifikan. Hal ini karena di era digital saat ini perilaku konsumen sudah 

berubah. Konsumen di era digital sudah makin pintar (smart) dan banyak 

maunya (demanding) (Bambang, 2017).  

Perusahaan perlu memperhatikan setiap aspek digital marketing untuk 

memenangkan hati konsumen dan mendapatkan keuntungan maksimal. 

Kualitas digital marketing menjadi salah satu dalam mecapai aspek tersebut. 

Dalam hal ini kualitas pelayanan elektronik (e-services), website, content 

marketing dan strategi digital marketing lainnya untuk selalu ditingkatkan.  
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2.1.2.1.Dimensi Kualitas Pada E-services 

Perilaku pembelian melalui internet sebenernya merupakan 

fenomena kompleks yang melibatkan banyak proses seperti navigasi, 

pencarian informasi, transaksi dan interaksi antara konsumen dengan 

perusahaan. Lee dan Lin (2005) mengusulkan model dimensi kualitas e-

services, yakni: 

1. Desain website 

Terdapat tiga pilar dalam membangun website yang berkualitas, yaitu 

kegunaan website, search engine optimization dan keindahan atau 

estetika website (Sulianta, 2009). Beberapa segi yang menjadi kriteria 

website yang berkualitas, yaitu segi fungsionalitas, desain, keotentikan, 

konten, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi. 

2. Reliabilitas (Reliability) 

Reliabilitas, kemampuan untuk menyediakan apa yang dijanjikan 

dengan dapat diandalkan dan akurat (Evans, 2007).  Faktor reliabilitas 

menjadi hal yang penting, karena akan mempengaruhi persepsi 

konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan. 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 

Kemampuan dalam melayani konsumen dengan cepat dan tanggap 

menjadi faktor kualitas yang perlu dijaga dalam membangun bisnis di 

digital. Konsumen mengharapkan pelayanan yang cepat dan tepat dari 

perusahaan selama melakukan transaksi. 

4. Kepercayaan 

Kepercayaan konsumen ditunjukkan dari kelancaran selama 

bertransaksi dimana konsumen merasa yakin dan merasa terpenuhi akan 

harapannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan kesan positif 

serta manfaat kepada konsumen selama proses transaksi. 

5. Personalisasi 

Personalisasi mencakup layanan yang memungkinkan konsumen 

memperoleh perhatian dan berdialog dengan perusahaan secara 

personal.  
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2.1.2.2.Dimensi Kualitas Pada Website 

A. Pengertian Website 

Menurut Hidayat (2010), website adalah keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung 

informasi. Menurut Simarmata dalam Dina, dkk. (2013), website adalah 

sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, 

gambar, suara, dan lainnya yang tersimpan dalam sebuah server web 

internet yang disajikan dalam bentuk hypertext.  

Website sebagai sebuah media informasi, komunikasi, dan 

publikasi dapat mempengaruhi persepsi konsumen secara umum yang 

mengunjungi website tersebut. Hasil penelitian Kuzic dan Giannator 

(2010) dikutip dari http://pena.gunadarma.ac.id (diakses pada hari 

Kamis, 16 November 2017 Pukul 14.00 WIB), mengatakan bahwa 

kunjungan dan evaluasi terhadap sebuah website perusahaan dapat 

mengubah persepsi konsumen tentang citra perusahaan tersebut. Senada 

dengan hal tersebut, Bailin and Pullinger (2009) menyatakan bahwa 

persepsi tentang organisasi dipengaruhi oleh pengalaman konsumen 

dalam mengunjungi website organisasi tersebut. Kepuasan pengguna 

website merupakan ukuran utama dari kualitas website. 

Rayport dan Jaworski dalam buku managng e-commerce in 

business (2008), mengatakan bahwa website yang efektif menampilkan 

tujuh elemen desain yang disebut 7C, yaitu: 

1. Context, sebuah tampilan dari situs web tersebut yang mengatur 

mengenai desain dan tata letak. 

2. Content, isi dari situs web tersebut yaitu berupa tulisan (teks), 

gambar, video, dan suara. 

3. Community, suatu layanan yang terdapat pada situs web yang 

menyediakan ruang interaksi untuk para konsumen. 

4. Customization, kemampuan situs dalam menampilkan konten yang 

sesuai untuk setiap pengguna. 

http://pena.gunadarma.ac.id/
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5. Communication, mengacu  kepada  dialog  antara  organisasi  

(perusahaan) dengan konsumen. 

6. Connection, tingkat  dimana  situs  dapat  terhubung  dengan  situs 

lainnya. 

7. Commerce, kemampuan situs memungkinkan transaksi komersial. 

Menurut Hyejeong dan Linda S. Niehm (2009), mengungkapkan 

bahwa para peneliti terdahulu membagi dimensi kualitas website 

menjadi lima yaitu:  

1. Informasi, meliputi kualitas konten, kegunaan, kelengkapan, akurat, 

dan relevan. 

2. Keamanan, meliputi kepercayaan, privasi, dan jaminan keamanan.  

3. Kemudahan, meliputi mudah untuk dioperasikan, mudah 

dimengerti, dan kecepatan. 

4. Kenyamanan, meliputi daya tarik visual, daya tarik emosional, 

desain kreatif dan atraktif.  

5. Kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan 

customer service.  

 

B. Webqual 4.0 

WebQual merupakan salah satu metode atau teknik yang paling 

banyak dipakai pada pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi 

pengguna atau pengunjung (Candra, 2012). Metode ini merupakan 

pengembangan dari ServQual yang disusun oleh Parasuraman, yang 

banyak digunakan pada pengukuran kualitas jasa. Menurut Slabey 

dalam Wahidin (2013), webqual adalah pengukuran yang 

dikembangkan bedasarkan quality function deployment (QFD). 

Persepsi pengguna terdiri dari dua bagian yaitu persepsi layanan 

yang diterima (aktual) dan tingkat harapan (ideal), website yang 

bermutu dapat dilihat dari tingkat persepsi layanan aktual yang tinggi 

dan kesenjangan antara persepsi aktual dan ideal yang rendah.  
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Webqual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah 

mengalami beberapa interaksi dalam penyusunan dimensi dan butir 

pertanyaan. Webqual 4.0 adalah suatu pengukuran untuk mengukur 

kualitas dari sebuah website berdasarkan instrument-instrumen 

penelitian yang dapat dikategorikan kedalam tiga dimensi variable 

yaitu: usability, information quality, dan services interaction (Barnes, 

2003). Kesemuanya adalah pengukuran kepuasan konsumen atau user 

terhadap kualitas dari website tersebut. 

 

Definisi detail dari tiga dimensi variabel, adalah sebagai berikut: 

1. Usability, kualitas usability meliputi kemudahan website untuk 

dipelajari, kemudahan untuk dimengerti, kemudahan untuk 

ditelusuri, kemudahan untuk digunakan, kemenarikan website, 

interface yang menyenangkan, memiliki kompetensi yang baik dan 

memberikan pengalaman baru yang menyenangkan. 

2. Information quality, kualitas informasi meliputi informasi yang 

akurat, informasi yang dapat dipercaya, informasi yang up to date, 

informasi sesuai dengan topik bahasan, kemudahan informasi untuk 

dimengerti, kedetailan informasi dan informasi yang disajikan 

dalam format desain yang sesuai. 

3. Service interactions, kualitas interaksi meliputi kemampuan 

memberikan rasa aman saat transaksi, memliki reputasi yang bagus, 

memudahkan komunikasi, menciptakan perasaan emosional yang 

lebih personal, memiliki kepercayaan dalam memberikan informasi 

pribadi, mampu menciptakan komunitas yang spesifik, memberikan 

keyakinan bahwa janji yang disampaikan akan ditepati. 
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Tabel 2.1. Dimensi Kualitas berdasarkan WebQual 4.0 

Dimensi Variabel WebQual 4.0 

Usability  

(Kegunaan) 

1. Kemudahan untuk dioperasikan 

2. Interaksi dengan website jelas dan dapat dimengerti 

3. Kemudahan untuk navigasi 

4. Tampilan yang atraktif 

5. Tampilan sesuai dengan jenis website 

6. Adanya tambahan pengetahuan dari informasi website 

7. Tepat dalam penyusunan tata letak informasi 

8. Kemudahan untuk menemukan alamat website 

Information Quality 

(Kualitas Informasi) 

9. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya 

10. Menyediakan informasi yang up to date 

11. Menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dipahami 

12. Menyediakan informasi yang cukup detail 

13. Menyediakan informasi yang relevan 

14. Menyediakan informasi yang akurat 

15. Menyediakan informasi dalam format yang sesuai  

Service Interaction 

Quality 

(Kualitas Interaksi 

Pelayanan) 

16. Mempunyai reputasi yang baik 

17. Menyediakan keamanan untuk melengkapi transaksi 

18. Rasa aman dalam menyampaika data pribadi 

19. Adanya suasana komunitas 

20. Kemudahan untuk berkomunikasi 

21. Kemudahan untuk menarik mnat dan perhatian 

22. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan pengiriman barang/jasa 

Overall Impression 

(Keseluruhan) 

23. Tampilan situs secara keseluruhan baik 

 

 

2.1.2.3.Dimensi Kualitas Pada Content Marketing 

A. Pengertian Content Marketing 

Content marketing adalah salah satu tren pemasaran saat ini 

yang berkembang mengikuti pesatnya social media. Content marketing 

merupakan salah satu strategi dalam digital marketing. Content 

marketing adalah proses dari marketing melalui pembuatan dan berbagi 

konten yang menurut target konsumen merasa relevan, berguna dan 
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bernilai untuk menarik, melibatkan, mengubah dan mempertahankan 

mereka (Heaton, 2016). Dengan membuat konten-konten dimana target 

konsumen mau menerimanya yang berfungsi untuk menginformasikan, 

mengedukasi dan menghibur mereka.   

Content marketing adalah penggunaan/pemanfaatan semua jenis 

media sebagai alat untuk mengumpulkan exposure dan penjualan untuk 

sebuah perusahaan. Media atau konten yang sering digunakan dalam 

kegiatan marketing, yaitu seperti tulisan blog, artikel, video, gambar, 

atau buku (Bowden, 2016). Konten dalam content marketing bisa dalam 

berbagai format, seperti gambar, video, audio, tulisan (text), atau 

sekedar update status. Channel content marketing yang dapat 

dimanfaatkan seperti Blogger (tulisan), Youtube (video), Instagram 

(gambar) dan lain-lain. 

Content marketing merupakan strategi pemasaran dengan cara 

menghasilkan konten-konten yang memiliki nilai (values), relevan 

dengan target audiens. Tujuan konten sendiri untuk menginformasikan 

produk atau jasa, promo atau kampanye yang sedang dijalankan untuk 

mengkomunikasikan sebuah produk atau jasa tersebut. Selain itu juga 

bertujuan untuk membangun interaksi dengan audiens. Ada dua tujuan 

dari content marketing: Pertama, untuk menarik audience baru untuk 

mengenal bisnis (produk dan jasa yang dijual). Kedua, untuk 

mendorong (mengajak) mereka untuk menjadi customer. Tujuan 

keseluruhan dari konten adalah membuat pernyataan dengan cara yang 

menarik bagi target audiences. 

Pembuatan konten dapat berupa gambar, artikel, video, audio 

dengan memanfaatkan media digital seperti social media (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube), Website, Blog dan media lainnya. Sifat 

konten sendiri dapat berupa menginformasi, mengedukasi atau 

menghibur audiens.  
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Konten sebagai salah satu strategi digital marketing menjadi 

salah satu kunci kesuksesan kegiatan pemasaran saat ini. Hal ini karena 

dengan konten, perusahaan dapat dengan mudah menginformasikan 

produk atau jasanya serta dengan mudah meningkatkan loyalitas 

konsumen. Oleh karena itu pembuatan konten perlu memperhatikan 

aspek-aspek konsumen dimana konten yang disukai konsumen yaitu 

konten yang bernilai, relevan dan berguna. 

Beberapa keuntungan content marketing yang dapat perusahaan 

dapatkan dalam strategi pemasarannya, yaitu : 

1. Content marketing menghemat biaya 

2. Content marketing membantu perusahaan untuk membangun 

hubungan dengan konsumen 

3. Content marketing cara efektif dalam mengedukasi konsumen 

4. Content marketing menciptakan konsumen yang berpengetahuan 

5. Content marketing membantu dalam mengontrol dan 

menyampaikan pesan dalam kegiatan kampanye 

6.  Content marketing mengizinkan untuk mendaur ulang informasi 

dengan cara lebih kreatif. 

 

Terdapat 6 komponen penting dalam kegiatan strategi content 

marketing, yaitu : 

1. Creation 

Menciptakan konten yang menarik secara konsisten (mungkin) 

adalah bagian tersulit dan tidak dapat dicapai secara kebetulan. 

Unsur penting dalam proses ini yaitu :  

• Memahami konsumen anda, dalam hal ini perlu memahami 

karakteristik dan perilaku konsumen dengan baik.  

• Deliver real value, hal ini dimaksudkan bahwa jika konten yang 

anda tawarkan dapat memberikan value kepada audiences yang 

tidak akan mereka dapatkan di perusahaan lain maka akan 

membuat mereka bertahan dan datang kembali. Untuk itu konten 
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harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini, yaitu tepat waktu 

dan relevan, bervariasi dan konsisten, ditulis dan dikemas 

dengan baik serta adanaya “call to action”. 

 

2. Curation 

Mengumpulkan, memilih dan mengedit konten-konten terbaik yang 

sesuai dengan topik tertentu dengan memberikan added value secara 

personal untuk menceritakan kembali terkait topik tersebut ke 

audiences dengan cara yang lebih kreatif.  

3. Optimization 

Optimasi konten-konten yang memiliki nilai dan berkualitas. “Great 

content can only meet its true potential if it can be easily found and 

consumed”. Teknik optimasi konten yang dapat diterapkan yaitu 

dengan melakukan SEO (search engine optimization), adalah proses 

untuk mempermudah visibilitas konten di mesin pencarian secara 

organik. 

4. Social media 

Social media memiliki peranan yang besar dalam strategi content 

marketing. Jika sebuah konten yang bagus dan berkualitas 

dihasilkan, maka dibutuhkan media untuk dapat menjangkau target 

audiences. Dan social media merupakan platform atau media yang 

efektif dalam distribusi konten untuk dapat menyampaikan sebuah 

pesan. Selain itu konten yang bagus dan berkualitas juga dapat 

mendorong untuk menciptakan engagement di social media.    

5. Amplification 

Amplifikasi konten diperlukan untuk menjangkau audiences yang 

lebih luas. Terdapat 2 cara dasar untuk mengamplifikasi konten, 

yaitu dengan melakukan ads di social media (brandend content) dan 

native ads, sebuah metode untuk menarik perhatian audiences 

melalui konten yang bernilai yang sesuai dengan pengalaman sehari-

hari target audiences.  
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6. Analysis 

Analisis dan pengukuran konten merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan, hal ini untuk mengidentifikasi konten-konten yang 

berhasil dengan nilai engagement tinggi. Dari analisis dan 

pengukuran ini maka dapat diketahui tipe-tipe konten yang disukai 

oleh audiences serta dapat mengidentifikas karakter dari audiences. 

 

B. Kualitas Content Marketing 

Prinsip dasar content marketing di era digital saat ini, yaitu 

menciptakan nilai (values) dan berguna atau bermanfaat untuk audiens 

(Lieb, 2012). Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan 

memberikan informasi dasar kepada target audiences. Content 

marketing digunakan untuk menunjukkan sebuah brand yang inovatif, 

adalah suatu cara untuk memenangkan hati konsumen karena konten 

dapat mempengaruhi target audience. Konten digunakan sebagai media 

untuk menuangkan ide, menginformasikan produk dan menampilkan 

review yang konsumen ingin membacanya (Ryan, 2016). Konten yang 

berkualitas, yaitu konten yang brilian, original, kreatif dan bermanfaat 

adalah konten-konten yang mendapatkan engagements tinggi.  

Sebuah perusahaan perlu membuat valuable content dalam 

strategi digital marketing. Valuable content merupakan konten yang 

memberikan dampak positif dan keuntungan bagi perusahaan dan 

konsumen. Menurut Jefferson dalam bukunya Valuable Content 

Marketing, terdapat 5 atribut dimensi kualitas pada valuable content, 

yaitu  

1. Helpful – it answers people’s questions 

2. Entertaining – it evokes emotion or inspire 

3. Authentic – it feels real, genuine and sincere 

4. Relevant – it is focused and meaningful to its intended niche 

audience 

5. Timely – it hits the spot at just the right moment. 
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Atribut-atribut dimensi kualitas pada valuable content tersebut 

merupakan konten-konten yang dibaca, di share dan ditindaklanjuti oleh 

audiences. Perusahaan perlu menerapkan atribut kualitas konten 

tersebut untuk dapat memenangkan hati konsumen. 

 

Sedangkan menurut Aušra PAŽĖRAITĖ dan Rūta 

REPOVIENĖ (2016) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “content 

marketing elements and their influence on search advertisement 

effectiveness : theoretical background and practical insight” 

menyebutkan bahwa pentingnya kualitas konten dalam perencanaan 

strategi content marketing yang bertujuan untuk merangsang minat dan 

tindakan yang menguntungkan bagi perusahaan. Berikut merupakan 

elemen karakteristik kualitas pada content marketing, yaitu Relevance, 

Informative, Reliability, Value, Uniqueness, Emotions dan Intelligence. 

1. Relevance 

Relevansi konten merupakan konten yang memberikan informasi 

yang berguna bagi konsumen. Di era digital saat ini, konten 

marketing yang relevan, merupakan strategi yang efektif dan efisien 

untuk mengelola brand di dunia digital, dimana dengan konten yang 

relevan akan memungkinkan terciptanya interaksi antara konsumen 

dengan perusahaan lebih baik. Serta konten yang relevan akan lebih 

mudah mendorong konsumen menjadi bagian (komunitas) dari 

perusahaan. 

2. Informative 

Periset (Boisvert, Caron, 2006; Gagnon, 2014) memahami konten 

informatif sebagai kesempatan untuk meyakinkan dan melibatkan 

konsumen. Konten menginformasikan konsumen potensial tentang 

pengetahuan, keterampilan, dan proses perusahaan yang digunakan 

untuk menciptakan produk dan layanan. Konten dan linguistik yang 

digunakan mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen 

(Ludwig et al., 2012).  
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Konten yang informatif adalah cara yang lebih singkat dan jelas 

dalam memberikan informasi mengenai bisnis perusahaan. Konten 

yang informatif memudahkan konsumen memahami dari sebuah 

bisnis yang ditawarkan.  

3. Reliability 

Keandalan merupakan salah satu elemen kunci dari konten 

berkualitas tinggi. Untuk memastikan keandalan, perusahaan harus 

hati-hati mengevaluasi prosedur pengolahan data dan menggunakan 

teknik yang sesuai (Ružkevičius, Guseva, 2006). Keandalan 

menentukan kebenaran informasi sedangkan kecukupan informasi 

ditentukan oleh kelengkapan (Chasser, Wolfe, 2010). H. Linet dkk. 

(2014) mendukung pendapat ini dengan mengatakan bahwa 

keandalan konten juga merupakan faktor penting dalam menentukan 

nilai komunikasi. Selanjutnya, hal itu membuat pengaruh pada sikap 

dan minat konsumen. 

Konten yang reliable akan meyakinkan serta mendorong konsumen 

untuk melakukan suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, seperti memungkinkan menjadi viral di dunia digital. 

4. Value 

Pembuatan konten harus dilaksanakan melalui nilai fungsional dan 

emosional. Dengan menerapkan strategi ini dan berhasil, perusahaan 

akan dapat mencapai konversi yang tinggi menjadi tingkat penjualan 

(Limba, Jurkutė, 2013). Menurut E. Gagnon (2014), kualitas konten 

ditunjukan kepada kebutuhan konsumen potensial dan menunjukkan 

kepada mereka bagaimana sebuah produk yang diajukan oleh 

perusahaan tertentu dapat membantu dalam memecahkan masalah 

konsumen. Beberapa penulis Lithuania (Ružkevičius, Guseva, 

2006) menganggap konten berharga sebagai kemampuan konten 

yang diberikan untuk memenuhi aspirasi konsumen, tujuan dan 

minat konsumen.  
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Oleh karena itu menjadi hal utama bagi perusahaan untuk terus 

melakukan riset untuk mengetahui aspirasi, tujuan dan minat 

konsumen untuk dapat memenangkan hati konsumen.  

5. Uniqueness 

Elemen penting konten lainnya adalah keunikan. Perusahaan yang 

menggunakan eksklusivitas konten, dapat memenangkan kompetisi 

untuk mendapatkan perhatian konsumen di dunia digital yang 

kompetitif. Menurut E. Gagnon (2014) konten unik merupakan 

strategi sebagai alat pemosisian (positioning) perusahaan 

membedakan keunggulan dengan perusahaan lainnya. Serta konten 

unik tidak hanya menarik perhatian konsumen, tapi juga menyebar 

dari mulut ke mulut tentang keunggulan unik perusahaan (Gagnon, 

2014). Keunikan konten dicapai melalui analisis terperinci 

mengenai kompetitor, kreativitas dan inovasi. Menurut H. Berkley 

(2010), perusahaan hanya memiliki waktu sepuluh detik untuk 

menarik perhatian konsumen dengan konten yang ditawarkan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mampu menawarkan sesuatu yang 

berbeda dan menarik kepada konsumen untuk dapat mendapatkan 

perhatian konsumen di dunia digital. 

6. Emotions  

Perusahaan yang ingin menerapkan program pemasaran berbasis 

konten dengan sukses harus memahami konten yang lebih luas dan 

harus menempatkan elemen emosional dan menghibur yang dapat 

merangsang konsumen. Sebuah studi oleh J. Berger dan K. Milkman 

(2012), menunjukkan bahwa konten yang positif memiliki dampak 

yang lebih kuat daripada yang negatif. Namun demikian, analisis 

yang lebih dalam menunjukkan bahwa konten yang memiliki 

karakter emosional (positif atau negatif) lebih menarik bagi 

konsumen daripada konten netral. 

Dalam hal ini konten yang memiliki nilai emosional dan hiburan 

yang tinggi akan memiliki nilai interaksi yang tinggi antara 
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perusahaan dengan konsumen. Konten yang emosional akan lebih 

mendorong konsumen untuk melakukan tindakan yang 

menguntungkan perusahaan seperti akan meningkatkan konversi 

pada tingkat penjualan. 

7. Intelligence 

S. Abel (2014) berpendapat bahwa program pemasaran berbasis 

konten perlu membuat konten cerdas. Konten cerdas tidak terbatas 

hanya pada satu tujuan, yaitu satu teknologi dan satu keluaran. 

Konten cerdas bisa memiliki kemampuan untuk bisa dibaca oleh 

manusia dan diproses di mesin dan teknologi.  

Intelijen, terintegrasi dengan benar ke dalam program pemasaran 

berbasis konten, membantu profesional menghadirkan konten 

kepada calon konsumen untuk menarik perhatian mereka dan 

mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang berguna bagi 

perusahaan. Beberapa penulis (Creamer, 2012; Ludwig et al., 2012) 

percaya bahwa untuk membuat pengaruh, content marketing harus 

memiliki akuntabilitas. Oleh karena itu, kualitas konten dapat diukur 

dengan konversi. 

 

2.1.3.Digital Marketing 

Menurut McKinsey (perusahaan konsultan manajemen), digital 

marketing tidak lagi hanya menambahkan saluran online ke dalam campuran 

media, namun ini adalah tentang mengintegrasikan digital ke dalam semua 

aspek pemasaran. Menurut Reinartz dan Kumar (2003); Reinartz et al (2005), 

Digital marketing dapat membantu marketing untuk meningkatkan performansi 

marketing dan keuntungan. Saluran digital menawarkan kesempatan untuk 

efisiensi pengeluaran untuk dapat menjalin hubungan dengan konsumen dan 

meningkatkan loyalitas konsumen. 

Digital Marketing Institute dalam buku Fuzzy Optimization and Multi-

Criteria Decision Making in Digital Marketing (Kumar, 2016) mendefinisikan 

digital marketing “The use of digital technologies to create an integrated , 
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targeted and measureable communication which helps to acquire and retain 

customers while building deeper relationship with them”.  

Dalam buku Encouraging Participative Consumerism Through 

Evolutionary Digital Marketing : Emerging Research and Oportunities 

(Kaufmans, 2017)“Digital Marketing is a sub branch of traditional marketing 

and uses modern digital channels for the placement of products e.g. 

downloadable music, and primarily for communicating with stakeholders e.g. 

customers and investors about brand, products and business progress” (Royle 

& Liang, 2014). 

The term “digital marketing” therefore seeks to brng together all the 

interactive digital tools at the service of marketers for promoting products and 

services, while seeking to develop more direct and personalized relationships 

with consumers (Flores, 2014). 

Digital Marketing merupakan kegiatan pemasaran, mempromosikan 

produk atau jasa dengan memanfaatkan media digital sebagai channel untuk 

menjangkau konsumen yang dituju. Dalam hal ini pemasar tidak hanya fokus 

pada kegiatan promosi saja namun juga membangun relasi lebih dekat dengan 

konsumen. Media digital memungkinkan pemasar melakukan komunikasi dua 

arah dengan konsumen secara real time, terukur dan tertuju yang memberi 

kemudahan bagi pemasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen atas produk atau jasa yang ditawarkan. Hubungan yang terjalin 

antara pemasar dan konsumen memungkinkan pemasar mendapatkan banyak 

keuntungan, salah satunya yaitu meningkatkan loyalitas konsumen terhadap 

produk atau jasa perusahaan.     

Digital Marketing yang sangat populer di dunia adalah pemasaran 

online lewat website dan social media, karena teknik pemasaran ini memiliki 

nilai demokrasi, yaitu memberikan keleluasaan waktu bagi target audience 

untuk membaca promosi (Joseph, 2011). Pemasaran  Internet (Internet  

Marketing)  juga  disebut  sebagai  pemasaran  web marketing,  online  

marketing  atau  e-marketing  atau  e-commerce  adalah  pemasaran dari  produk  

atau  jasa  melalui  internet.  Pemasaran  internet  menuntut  adanya penguasaan  



33 
 

aspek  kreatif  dan  aspek  teknis  internet secara  bersama-sama  termasuk 

desain, pengembangan, periklanan, dan penjualan (Hermawan, 2012). 

Digital marketing adalah ilmu dan seni dalam memanfaatkan internet 

untuk menyampaikan sebuah brand messages untuk dapat mendorong 

audiences mengambil sebuah actions (purchase, interactions, etc). Terdapat 

major channel dan strategi yang digunakan pada digital marketing, yaitu : 

• Website 

• SEM (Search Engine Marketing)/ SEO (Search Engine Optimization) 

• Social Media Marketing 

• Content Marketing 

• Email Marketing 

• Mobile Marketing 

• Display Advertising (banner ads) 

Pengaruh adanya internet terhadap pemasaran antara lain adalah 

(Chaffey, 2006) : 

1. Interactivity 

Pemasaran melalui internet mendukung adanya komunikasi dua arah secara 

timbal balik antara perusahaan dan konsumen. Konsumen dapat berinteraksi 

dengan perusahaan dengan memberikan komen, kritik ataupun saran 

sedangkan perusahaan berinteraksi dengan konsumen dengan memberikan 

informasi mengenai produk atau jasa, promo ataupun pengetahuan yang 

relevan dengan produk atau bisnis perusahaannya. Serta dengan 

memberikan tanggapan mengenai kritik dan saran dari konsumen. 

2. Intelligence 

Internet bisa digunakan sebagai media untuk melakukan observasi, 

penelitian, dan pengamatan mengenai pasar dengan mudah dan biaya yang 

relative murah. Perusahaan dapat menganalisis kondisi pasar, kompetisi 

pasar dan bahkan perilaku konsumen di dunia digital dengan menggunakan 

alat bantu analisis sehingga perusahaan dapat merumuskan strategi bisnis 

dan pemasarannya. Serta perusahaan dapat melakukan penelitian dengan 

melakukan survey konsumen dengan mudah, murah dan cepat. 
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3. Individualization (Personalisation) 

Internet memberi kemungkinan untuk melakukan penyesuaian layanan dan 

penyampaian informasi pemasaran ke setiap individu secara mudah. 

Perusahaan dapat menyediakan portal yang memberikan informasi, layanan 

berdasarkan ketertarikan, kepribadian, dan keinginan konsumen. Sehingga 

setiap individu dapat mendapatkan informasi dan layanan sesuai dengan 

harapannya terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. 

4. Integration (Integrated E-Marketing Strategy) 

Internet memungkinkan perusahaan untuk memperluas kegiatan pemasaran 

dimana channel untuk menjangkau konsumen juga akan lebih banyak. 

Mengintegrasikan channel digital untuk dapat mendukung kegiatan 

pemasaran perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya.  

5. Industry Restructuring 

Internet dapat menimbulkan restrukturasi pada industri. Internet dapat 

menghapus intermediaries seperti distributor yang biasanya 

menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Dengan hal ini maka 

konsumen dapat mendapatkan produk atau jasa dengan harga yang lebih 

murah sedangkan perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen secara langsung. Sehingga perusahaan dan konsumen 

mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. 

6. Independence of location 

Dengan adanya internet, konsumen dan perusahaan dapat saling 

berhubungan tanpa mengenal batas wilayah. Semua dapat saling berbagi 

informasi dan pendapat dengan terhubung internet. 

 

  



35 
 

2.1.4.Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam 

statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa 

variabel dan meramal suatu variabel (Kuther, Nachstshem dan Neter, 2004). 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2005).  

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, 

regresinya disebut juga regresi berganda. Pengujian regresi linear berganda, 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 … + 𝑏𝑛𝑋𝑛   (1) 

Dimana: 

Y  = variabel terikat 

a  = konstanta 

b  = koefisien regresi  

X1,2,3 = variabel bebas pertama, kedua, ketiga 

Xn  = variabel bebas ke-n 

 

Menurut gujarati (2003), asumsi-asumsi pada model regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut: 

1. Model regresnya adalah linear dalam parameter 

2. Nilai rata-rata dari error adalah nol 

3. Variansi dari error adalah konstanta (hmoskedastik) 

4. Tidak tejadi autokorelasi pada error 

5. Tidak terjadi multikolinearitas pada variabel bebas 

6. Error berdistribusi normal 
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2.1.5.Metode Servqual 

Model servqual ini pertama kali dibangun atas adanya perbandingan dua 

faktor utama, yaitu persepsi konsumen ata layanan yang mereka terima 

(perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan 

(expected service). Pengukuran kualitas jasa dalam model servqual didasarkan 

pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi 

konsumen atas kinerja perusahaan, serta gap di antara keduanya pada lima 

dimensi kualitas (Tjiptono, 2011).  

Instrument servqual bermanfaat dalam melakukan Analisa gap. Karena 

biasanya layanan atau jasa bersifat intangible, kesenjangan komunikasi dan 

pemahaman antara perusahaan dengan konsumen berdampak serius terhadap 

persepsi atas kualitas layanan. Gap-gap yang biasanya terjadi dan berpengaruh 

terhadap kualitas layanan, yaitu: 

• Kesenjangan 1 (Gap-1) 

Merupakan kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi 

manajemen perusahaan. kesenjangan tersebut terjadi akibat manajemen 

perusahaan salah mengerti apa yang menjadi harapan para pelanggan 

perusahaan. 

• Kesenjangan 2 (Gap-2) 

Merupakan kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan dengan 

spesifikasi mutu layanan. Kesenjangan itu terjadi sebagai akibat 

kesalahan penterjemahan persepsi manajemen perusahaan yang tepat 

atas harapan pelanggan perusahaan ke dalam bentuk spesifikasi mutu 

layanan. Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan 

pelanggan, tetapi tidak tepat dalam menetapkan standar pelaksanaan 

yang spesifik. 

• Kesenjangan 3 (Gap-3) 

Merupakan kesenjangan antara spesifikasi mutu layanan dan pemberian 

layanan kepada pelanggan. Keberadaan kesenjangan tersebut 

diakibatkan oleh ketidak mampuan sumber daya manusia untuk 

memenuhi standar mutu layanan. 
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• Kesenjangan 4 (Gap-4) 

Merupakan kesenjangan pemberian layanan kepada pelanggan dengan 

komunikasi eksternal. Kesenjangan tersebut terbentuk karena 

perusahaan ternyata mampu memenuhi janji-janjinya yang 

dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai bentuk promosi. 

• Kesenjangan 5 (Gap-5) 

Merupakan kesenjangan antara harapan pelanggan dengan kenyataan 

pelayanan yang diterima. Kesenjangan tersebut ada sebagai akibat tidak 

terpenuhinya harapan pelanggan. Diantara lima kesenjangan, 

kesenjangan kelima adalah yang terpenting dank unci menghilangkan 

kesenjangan tersebut adalah dengan menghilangkan kesenjangan kesatu 

hingga kesenjangan keempat. 

 

Kunci untuk memaksimalkan kualitas adalah dengan memaksimalkan 

kelebihan layanan yang diterima oleh pelanggan dibandingkan dengan layanan 

yang diharapkan pelanggan.   

Penilaian kualitas layanan jasa menggunakan metode servqual, pada 

dasarnya digunakan untuk menghitung perbedaan antara tingkat harapan dan 

tingkat kepuasan atas kinerja perusahaan. Perhitungan skor servqual dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑞𝑢𝑎𝑙 = 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎            (2) 

 

Skor servqual yang merupakan gap score antara tingkat kepuasan dan 

tingkat harapan atas kinerja perusahaan dapat digunakan untuk menentukan 

dimana perbaikan kualitas pelayanan jasa harus diprioritaskan. Gap score 

dengan nilai negatif tinggi memperoleh prioritas untuk perbaikan kualitas 

pelayanannnya. Sebaliknya jika gap score berbentuk positif, dapat dikatakan 

bahwa terjadi kelebihan (over-supplying) dalam memberikan perlakuan atas 

atribut kualitas pelayanan tersebut. Hal ini dapat menjad evaluasi untuk 

menyebarkan (redeployment) sumber daya dalam memperbaiki atribut-atribut 

yang kualitas pelaynanannya rendah (negatif).  
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Meskipun demikian, ada tiga area yang merupakan kelemahan metode 

servqual dan memerlukan pembenahan (Kay. C. Tan, Theresia AP, 2001): 

• Servqual berasumsi bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction) dan kualitas (performance) atribut bersifat 

linear. Konsekuensinya, kepuasan pelanggan yang rendah berarti 

rendahnya kualitas atribut tersebut, dan ini menjadi fokus perbaikan. 

Asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Misalnya perhatian yang lebih 

terhadap atribut tertentu tidak akan membuat kepuasan pelanggan yang 

lebih tinggi apabila ada kejenuhan atau jika atribut tersebut merupakan 

sesuatu yang taken for granted. Sebaliknya ada atribut dengan perlakuan 

dan perbaikan yang sedikit, dapat membuat kepuasan pelanggan yang 

tinggi. Hal ini terjadi apabila atribut tersebut tidak diharapkan dan 

sangat menyenangkan. 

• Servqual berguna bagi perbaikan berkelanjutan. Namun dengan makin 

kuatnya tekanan pasar serta tingginya kompetisi, maka untuk eksis 

dalam tekanan dan persaingan yang tinggi, tidak cukup hanya dilakukan 

dengan perbaikan berkelanjutan. Situasi membutuhkan inovasi-inovasi 

untuk mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing-pesaing. Servqual 

tidak dilengkapi dengan perangkat untuk melakukan inovasi-inovasi 

tersebut. 

• Servqual terfokus pada nilai gap antara tingkat kepuasan dan tingkat 

harapan atas kinerja perusahaa. Namun servqual tidak menyediakan 

perangkat bagaimana untuk mengurangi atau menutup gap score 

tersebut.   

 

2.1.6.Metode Importance-Performance Analysis (IPA) 

Metode Importance-Performance Analysis (IPA) pertama kali 

diperkenalkan oleh Martina dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur 

hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk 

atau jasa yang dikenal pula sebagai  quadrant analysis (Brandt, 2000 dan Latu 

& Everett, 2000). IPA telah dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena 
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kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan 

usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003). 

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan 

dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas konsumen, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut 

konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. 

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian 

kinerja, maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian 

antara kepentingan dan tingkat kinerja. Tingkat kesesuaian tersebut yang akan 

menentukan urutan prioritas peningkatan faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Tingkat kesesuaian tersebut dihitung dengan rumus persamaan 

sebagai berikut : 

 

𝑇𝑘 =  
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 𝑥 100%     (3) 

Keterangan: 

Tk  = tingkat kesesuaian 

Xi  = nilai perceived konsumen (kinerja) 

Yi  = nilai harapan konsumen (kepentingan) 

 

IPA menggabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan data dan 

mendapatkan usulan praktis. Grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran 

berdasarkan hasil pengukuran importance-performance sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Diagram IPA (Importance-Performance Analysis) 

 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kuadran pada diagram 

IPA (Importance-Performance Analysis), yaitu: 

• Kuadran A, Tingkatkan Kinerja (high omportance & low performance) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor 

yang sangat penting oleh konsumen namun kondisi saat ini belum 

memuaskan sehingga pihak manajemen berkewajiban mengalokasikan 

sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor 

pada kuadran ini. Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini 

merupakan prioritas untuk ditingkatkan. 
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• Kuadran B, Pertahankan Kinerja (high importance & high performance) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap sebagai faktor 

penunjang bagi kepuasan konsumen sehingga pihak manajemen 

berkewajiban memastikan bahwa kinerja perusahaan yang dikelolanya 

dapat terus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. 

• Kuadran C, Prioritas Rendah (low importance & low performance) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini mempunyai tingkat 

kepuasan yang rendah dan sekaligus dianggap tidak terlalu penting bagi 

konsumen, sehingga pihak manajemen tidak perlu memprioritaskan 

atau terlalu memberikan perhatian pada faktor-faktor tersebut. 

• Kuadran D, Cenderung Berlebihan (low importance & high 

performance) 

Faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu 

penting sehingga pihak manajemen perlu mengalokasikan sumber daya 

yang terkait dengan faktor-faktor tersebut kepada faktor-faktor lain yang 

mempunyai prioritas penanganan lebih tinggi yang masih membutuhkan 

peningkatan. 

 

Metode dalam membuat diagram IPA (Martinez, 2003), yaitu 

menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai rata-rata hasil survey pada 

sumbu tingkat kepentingan dan sumbu tingkat kinerja dengan tujuan untuk 

menentukan dan mengetahui secara spesifik masing-masing faktor terletak pada 

kuadran berapa.  

Berikut prosedur berkiatan dengan penggunaan metode IPA: 

1. Penentuan faktor-faktor yang akan dianalisis 

2. Melakukan survey melalui penyebaran kuesioner 

3. Menghitung nilai rata-rata tingkat kepuasan dan tingkat kinerja 

4. Membuat diagram IPA (Importance-Performance Analysis) 
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2.1.7.Quality Function Deployment (QFD) 

2.1.7.1.Pengertian Quality Function Deployment 

Quality function deployment (QFD) adalah pendekatan sistematik 

yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen kemudian 

menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam desain teknis, 

manufacturing dan perencanaan produksi yang tepat. Pada prinsipnya, QFD 

membantu mendengarkan suara atau keinginan konsumen dan berguna 

untuk brainstorming sessions bagi tim pengembang dalam menentukan cara 

terbaik memenuhi keinginan konsumen (Wijaya, 2011). 

QFD meliputi seluruh komponen desain produk dan produksi 

setelah pasar target teridentifikasi. Teknik-teknik dalam QFD 

menggabungkan keahlian personalia pemasaran dan produksi ke arah tujuan 

akhir memenuhi kepuasan konsumen. Fokus utama dari QFD adalah 

melibatkan konsumen pada proses pengembangan produk, baik itu produk 

manufaktur maupun produk jasa secara sedini mungkin. Filosofi yang 

mendasarinya adalah bahwa konsumen tidak akan puas dengan suatu 

produk, meskipun produk tersebut telah dihasilkan dengan sempurna 

apabila mereka tidak menginginkan dan membutuhkannya. 

QFD adalah metode yang digunakan dalam mendukung dan 

melaksanakan filosofi TQM. QFD digunakan dalam berbagai perencanaan, 

untuk memperbaiki proses perencanaan, mengatasi permasalahan tim, serta 

membantu mengadakan perbaikan terhadap budaya perusahaan atau 

organisasi. QFD berperan besar dalam meningkatkan kerjasama tim 

interfungsional yang terdiri dari anggota-anggota departemen pemasaran, 

riset dan pengembangan, pemanufakturan dan penjualan, untuk berfokus 

pada pengembangan produk. Selain itu ada manfaat yang dapat diperoleh 

dari QFD bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan daya saingnya 

melalui perbaikan kualitas dan produktivitasnya secara berkesinambungan. 

Manfaat tersebut antara lain adalah fokus pada konsumen, efisiensi waktu, 

orientasi pada kerjasama tim dan orientasi pada dokumentasi (Nasution, 

2006). 
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Menurut Montgomery (dalam buku Introduction to Statistical 

Quality Control, 2001), Penggunaan QFD digunakan saat banyak komplain 

dari customer karena merasa tidak puas dengan produk atau pelayanan jasa; 

market share  secara konsisten menurun; waktu development diperpanjang 

akibat redesign yang berlebihan; kurangnya loyal customer pada produk 

atau jasa perusahaan; dan kurangnya efisiensi dana tau efektivitas kerja tim.   

Tahap awal QFD adalah mengetahui suara konsumen (voice of 

customer), yang menjadi inputnya. Keinginan dan kebutuhan konsumen 

tersebut selanjutnya menjadi pengendali bagi kegiatan pengembangan atau 

penciptaan produk atau jasa. Output dari QFD ini adalah menentukan 

tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar bias meningkatkan kepuasan 

customer berdasarkan masukan dari customer itu sendiri. 

 

2.1.7.2.Tujuan QFD 

Tujuan utama QFD adalah menerjemahkan kriteria subjektif tentang 

kualitas menjadi sesuatu yang lebih objektif. Dengan demikian kriteria 

tersebut dapat diukur secara kuantitatif agar dapat digunakan pada tahap 

pembuatan produk selanjutnya. QFD juga merupakan metode untuk 

menentukan bagaimana dan di mana prioritas harus ditetapkan saat proses 

pengembangan produk (Yuri, 2013).  

Pada masa awal pengembangan QFD, terdapat dua isu yang 

mendorong perkembangannya, yaitu : 

1. Banyak orang mulai menyadari akan pentingnya desain kualitas, namun 

cara untuk mendapatkan desain kualitas yang baik belum dapat 

ditemukan di literature yang ada. 

2. Penerapan quality control di perusahaan-perusahaan dilaksanakan 

setelah produk dihasilkan menyimpang dari kualitas yang diinginkan.  

 

Berdasarkan kedua isu tersebut diatas maka tujuan utama 

pengembangan QFD pertama kali adalah untuk menjamin kualitas produk 

sejak tahap pengembangan produk. Selanjutnya tujuan ini berkembang, 
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QFD merupakan metode yang memungkinkan pembangunan  dan 

pengembangan keinginan konsumen menjadi karakteristik kualitas dalam 

rangka menciptakan produk, baik berupa barang atau jasa yang bisa 

memenuhi keinginan konsumen. Selain itu QFD juga bertujuan 

meningkatkan kepuasan konsumen, mengurangi kebutuhan waktu desain, 

meningkatkan komunikasi internal, pendokumentasian yang lebih baik dan 

penghematan biaya (Surjandari, 2010). 

 

2.1.4.3.Manfaat QFD 

Menurut Eldin dalam buku Manajemen Kualitas Jasa (Wijaya, 

2011), ada tiga manfaat utama yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

metode QFD, yaitu : 

1. Mengurangi biaya 

Hal ini dapat terjadi karena produk yang dihasilkan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan konsumen, sehingga tidak ada 

pengulangan pekerjaan atau pembuangan bahan baku karena tidak 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh konsumen. 

2. Meningkatkan pendapatan 

Dengan pengurangan biaya, maka hasil yang diterima akan lebih 

meningkat. Dengan QFD, produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih 

memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

3. Pengurangan waktu produksi 

QFD adalah kunci penting dalam pengurangan biaya. QFD akan 

menjadkan tim pengembangan produk atau jasa membuat keputusan 

awal dalam pengembangan. Ada beberapa cara di mana QFD dapat 

mengurangi biaya produksi, antara lain QFD membantu mengurangi 

perubahan-perubahan dan QFD membantu mengurangi biaya 

pelaksanaan produksi karena pengulangan kegiatan. 
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Penggunaan QFD sebagai alat pengembangan produk memiliki 

banyak manfaat, antara lain sebagai berikut : menurut ASI 2003 dalam buku 

Manajemen Kualitas Jasa (Wijaya, 2011) 

1. Meningkatkan kepuasan konsumen 

2. Menurunkan waktu proses 

3. Meningkatkan komunikasi internal 

4. Dokumentasi yang lebih baik 

5. Menghemat biaya 

 

Sedangkan manfaat lain dari penerapan QFD adalah dapat 

mempertahankan sebuah system, sehingga dapat dengan mudah 

diaplikasikan pada desain lain yang serupa. QFD juga dapat membantu 

dalam mengidentifikasi competitive advantages dari sebuah perusahaan dan 

menciptakan kesempatan untuk memproduksi produk ataupun jasa yang 

sesuai dengan keinginan pasar. Dengan menggunakan QFD, perusahaan 

dapat mengurangi jumlah perubahan desain, menurunkan biaya startup, 

siklus hidup yang lebih pendek, mengurangi keluhan konsumen, 

meningkatkan komunikasi internal dan meningkatkan penjualan 

(Surjandari, Isti., 2010). 

 

2.1.4.4.Tahapan Implementasi QFD 

Implementasi QFD mempunyai beberapa fase, di mana seluruh 

kegiatan yang dilakukan pada masing-masing fase dapat diterapkan seperti 

layaknya suatu proyek. Secara garis besar implementasi QFD terdiri dari 3 

fase utama yang sebelumnya didahului oleh fase perencanaan dan 

persiapan. Ketiga fase utama tersebut adalah (Nasution, 2006): 

1. Tahap pengumpulan Suara Konsumen, Voice of Customer (VOC), 

2. Tahap penyusunan Rumah Kualitas, House of Quality (HOQ), 

3. Tahap analisis dan interprestasi. 
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2.1.4.5.Tahap Analisis QFD 

Tahap-tahap analisis QFD dalam membuat House Of Quality, yaitu 

(Behara dan Chase, 1992 dalam Fitzsimmons dkk, 1994) dalam buku 

Manajemen Kualitas Jasa (Wijaya, 2011) : 

1. Kriteria kualitas konsumen (customer quality criteria). 

Menerjemahkan dimensi kualitas ke dalam persyaratan konsumen. 

2. Aspek jasa perusahaan (service company facets). Elemen-elemen 

perencanaan, prosedur dan personalia dalam desain system 

penyampaian jasa ditulis dalam satu baris arah vertical . 

3. Bobot skor ServQual (unweighted SERVQUAL scores). Hasil rata-

rata skor Gap 5 (dalam model kualitas jasa) untuk seluruh dimensi 

kualitas.  

4. Relative importance rangking. Dimensi kualitas di peringkat 

berdasarkan tingkat kepentingannya. 

5. Critical incidents. Jumlah keluhan konsumen atas kegagalan 

penyampaian jasa dalam satu periode waktu. 

6. Competitive benchmark. Perbedaan skor antara jasa perusahaan dan 

pesaing yang terbaik. 

7. Jaringan keterkaitan (relationship grid). Jaringan yang berisi symbol-

simbol yang dikuantifikasikan dengan skala 9:3:1. Artinya jika 

hubungan itu kuat diberi angka 9, jika sedang diberi angka 3, dan jika 

lemah diberi angka 1. 

8. Importance ranking. Rangking bobot keseluruhan aspek perusahaan. 

9. Matriks korelasi. Kekuatan hubungan antar aspek-aspek perusahaan 

untuk menunjukkan kepentingan kerjasama antara departemen yang 

berbeda. 

 

2.1.4.6.House of Quality (HOQ) 

Penerapan metode QFD dalam proses perancangan produk diawali 

dengan pembentukan matriks perencanaan produk atau sering disebut 

sebagai House of Quality. Matrik rumah kualitas (house of quality) 
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merupakan tahap pertama pembuatan QFD. Pada dasarnya matriks kualitas 

terdiri dari dua bagian utama, yaitu : 

• Tabel customer (bagian horizontal matriks) yang berisi informasi 

mengenai konsumen, dan 

• Tabel teknis (bagian vertikal) yang berisi informasi teknis sebagai 

respon atas keinginan konsumen.  

 

Gambar 2.2. menunjukkan bentuk umum matriks perencanaan 

produk atau rumah kualitas. Dalam gambar di bawah ini digunakan simbol 

A hingga F yang menunjukkan urutan pengisian bagian-bagian dari matriks 

perencanaan produk tersebut (Nasution, 2006). 

 

Gambar 2.2. Model House of Quality (Matrix Struktur QFD) 

 

Bagian A 

Ruang pertama HOQ adalah kebutuhan atau keinginan konsumen 

(Customer Needs and Benefits). Fase ini menggunakan proses diagram 

afinitas dan kemudian disusun secara hierarki dengan tingkat kebutuhan 

yang paling rendah hingga ke tingkat yang paling tinggi. Kebanyakan  tim 

pengembang mengumpulkan “suara konsumen” (voice of customer) melalui 

interview atau wawancara dan kemudian disusun secara hierarki. Kegagalan 
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dalam memaksimumkan keterlibatan konsumen dalam fase ini sering 

menimbulkan masalah pengertian antara konsumen dan tim pengembang. 

Ketika tim pengembang produk tidak mengerti keinginan konsumen dengan 

baik, maka aktifitas perencanaan produk akan mengalami kesulitan, 

sehingga perencanaan produk berjalan lamban (Cohen L, 1995). 

 

Bagian B 

Planning matrix merupakan bagian ke dua dari HOQ dan disebut sebagai 

tempat penentuan sasaran atau tujuan produk, didasarkan kepada 

interprestasi tim terhadap data riset pasar. Penetapan sasaran atau tujuan 

merupakan gabungan antara prioritas-prioritas kebutuhan konsumen. Hal 

ini merupakan tahap penting dalam perencanaan priduk (Cohen, L., 1995). 

Planning matrix berisi tiga tipe informasi penting : 

1. Data kuantitatif pasar, yang menunjukkan hubungan antara tingkat 

kepentingan kebutuhan dan keinginan  konsumen dan tingkat kepuasan 

konsumen dengan perusahaan dan tingkat persaingan. 

2. Penetapan tujuan atau sasaran untuk jenis produk atau jasa baru. 

3. Perhitungan tingkat rangking (rank order) keinginan dan kebutuhan 

konsumen. 

 

Salah satu alasan mengisi Planning Matrix segera setelah Customer 

Needs/Benefits selesai adalah karena Customer Needs merupakan prioritas, 

tim QFD boleh memilih membatasi analisis hanya untuk tingkat kebutuhan 

konsumen yang tertinggi. Pertimbangan hal ini adalah mengurangi waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan QFD. Jika Planning Matrix ditunda 

sampai beberapa waktu setelah bagian Relationship terisi, maka tim tidak 

akan dapat membuat batasan analisis, karena tidak mengetahui Customer 

Needs mana yang paling penting bagi mereka. Tetapi beberapa praktisi 

mengerjakan Technical Responses dan bahkan menentukan Relationship 

sebelum mengerjakan Planning Matrix. Keuntungan dari cara ini adalah tim 

akan lebih familiar dengan kebutuhan konsumen. 



49 
 

Bagian C 

Bagian ketiga dari HOQ adalah Technical Responses, merupakan gambaran 

produk atau jasa yang akan dikembangkan. Biasanya gambaran tersebut 

diturunkan dari Customer Needs pada bagian pertama HOQ, terdapat 

beberapa informasi yang didapat Technical Responses, alternatif yang 

paling umum adalah: 

1. Top-level solution-independent measurement or matrix 

2. Product or service requirement (kebutuhan produk atau jasa) 

3. Product or service features or capabilities (kemampuan atau fungsi 

produk atau jasa) 

 

Apapun informasi yang dipilih, disebut sebagai Substitute Quality 

Characteritic (SQC). Jika Customer Needs atau Benefuts mewakili suara 

konsumen (voice of customer) maka SQC mewakili suara pengembang 

(voice of developer).  

Dengan menempatkan kedua suara tersebut di kiri dan atas matriks 

maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. SQC dapat 

disusun secara hierarki melalui diagram afinitas, diikuti dengan proses 

diagram pohon. Proses hierarki memberikan beberapa kebebasan kepada 

tim untuk menyusun analisis mereka pada tingkat tinggi atau rendah dengan 

detail melalui pemilihan tingkat hierarki primer, sekunder atau tersier. 

 

Bagian D 

Bagian keempat HOQ adalah Relationship, merupakan bagian terbesar dari 

matriks dan menjadi bagian terbesar dari pekerjaan. Pada fase ini 

menggunakan Metode Matriks Prioritas (The Priorities Matrix), untuk 

setiap sel dalam Relationship, tim memberikan nilai yang menunjukan 

keberadaannya terhadap SQC (kolom atas) dihubungkan dengan Customer 

Needs (di baris sebelah kiri). Nilai ini menunjang kepuasan konsumen. 
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Bagian E 

Bagian kelima dari HOQ adalah Technical Corelations, matriks yang 

bentuknya menyerupai atap (roof). Matriks ini digunakan untuk membantu 

tim QFD dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan 

menentukan kunci komunikasi di antara para desainer. Selain itu juga 

menunjukkan korelasi antara persyaratan teknis yang satu dengan 

persyaratan-persyaratan yang teknis yang lain yang terdapat dalam matriks 

C. 

 

Bagian F 

Bagian ini terdiri tiga jenis data yaitu : 

1. Technical Responses Priorities, urutan tingkat kepentingan persyaratan 

teknis. 

2. Competitive Technical Benchmarks, informasi hasil perbandingan 

kinerja persyaratan teknis produk yang dihasilkan perusahaan terhadap 

kinerja produk pesaing. 

3. Target Technical, target kinerja persyaratan teknis untuk produk atau 

jasa baru yang akan dikembangkan. 

 

Diagram berikut menunjukkan satu kemungkinan konfigurasi atau 

sekumpulan matriks yang saling berhubungan dan juga menggambarkan 

sebuah teknik QFD standar untuk membawa informasi dari satu matriks ke 

matriks yang lainnya. Diagram tersebut dimulai dari HOQ. Pada bagian kiri 

matriks ditempatkan what’s  yang menunjukkan sasaran yang hendak 

dicapai. Kebanyakan what’s adalah kebutuhan konsumen (voice of 

customer), tetapi sasaran tim pengembang juga dapat diwakili pada what’s. 

Sebagian dari proses QFD, tim QFD memberi prioritas what’s 

melalui pembuatan sekumpulan pertimbangan yang didasarkan pada riset 

pasar. Terdapat banyak teknik yang berbeda untuk menentukan prioritas 

tersebut. Prioritas atau pembobotan ditempatkan disebelah kiri matriks. 
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Selanjutnya tim QFD menempatkan Hows di baagian atas matriks 

dan merupakan respons yang potensial terhadap What’s. umumnya How 

adalah teknik pengukuran performansi atas produk atau jasa yang diusulkan. 

Berdasarkan pada bobot yang diberikan untuk What’s dan Hows maka bobot 

tersebut adalah suatu hasil dari proses HOQ.  

 

2.1.4.7.Hierarki Matrix QFD 

Dengan menggunakan metodologi QFD dalam proses perancangan 

dan pengembangan produk atau jasa, maka akan dikenal empat jenis 

tahapan, yaitu masing-masing adalah Basterfield dalam Hamrah (2007): 

1. Tahap Perencanaan Produk (House of Quality) 

Fase ini dimulai dari kebutuhan konsumen (Consumen Attributes), 

untuk setiap persyaratan konsumen harus ditentukan persyaratan desain 

yang dibutuhkan, dimana jika memuaskan akan membawa hasil dalam 

pemenuhan persyaratan konsumen. Pada fase ini, pengumpulan data 

kebutuhan konsumen (Voice of Customer) dipimpin oleh bagian 

pemasaran. Data hasil dari fase ini kemudian akan diterjemahkan 

menjadi Technical Responses, yang pada fase ini disebut Quality 

Characteristic. Fase ini ingin menjawab pertanyaan produk atau jasa 

seperti apakah yang dibutuhkan oleh konsumen. 

2. Tahap Perencanaan (Design Product) 

Fase kedua ini, pada umumnya dipimpin oleh bagian rekayasa produk 

atau jasa (R&D). Persyaratan desain dari matriks fase pertama dibawa 

ke matriks kedua untuk menentukan karakteristik kualitas bagian atau 

hasil dari Technical Responses (Quality Characteristic) akan 

diterjemahkan atau dijabarkan menjadi Part Characteristic. 

3. Tahap Perencanaan Proses (Proses Deployment) 

Untuk fase ketiga, pada umumnya akan dipimpin oleh tim rekayasa 

proses manufaktur, hal ini dikarenakan pada fase ketiga sudah 

masukdalam tahap penjabaran proses produksi. Part Characteristic dari 

hasil fase kedua akan didefinisikan menjadi Process Parameters. 
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4. Tahap Perencanaan Produksi (Manufacturing/ Production Planning) 

Persyaratan produksi ditentukan dari operasi proses kunci. Pada fase ini 

dihasilkan prototype dari peluncuran produk atau jasa. Pada fase 

terakhir (keempat), Process Parameters akan didefinisikan menjadi 

Production Plans & Inputs. 

  

2.1.4.8.QFD Di Bidang Service atau Jasa 

Quality Function Deployment (QFD) adalah merupakan sebuah 

metode dalam mendukung pengembangan dan perancangan service, dimana 

QFD menyediakan sebuah cara yang terstruktur dalam menyediakan 

layanan untuk menjamin kualitas dan kepuasan konsumen. 

Service Quality adalah salah satu dari sekian banyak hal-hal yang 

penting dalam pencapaian comparative advantages dan kesuksesan sebuah 

bisnis dalam sektor industri jasa. Sebuah metode yang sangat dikenal yang 

juga telah terbukti berhasil dalam mendesain kualitas layanan yang tinggi 

yang dapat menciptakan kepuasan konsumen adalah QFD (Stuart dan Tax, 

1996; Mazur, 1997). 

QFD memfokuskan diri pada pengiriman nilai dengan mencari 

keinginan konsumen baik yang terucapkan atau yang tidak terucapkan dan 

kemudian merubahnya kedalam bentuk sebuah layanan yang terukur. Hal 

ini dilakukan berdasarkan voice of customer sehingga akan membantu untuk 

menemukan gap antara atribut-atribut dari harapan konsumen dan 

pelayanan yang telah ada. 

Salah satu pendekatan yang unik dalam metode QFD adalah 

kemampuan untuk mengintegrasikan kebutuhan konsumen (customer 

demands) kedalam sebuah aspek teknis dari layanan perusahaan. Hal ini 

akan sangat membantu cross functional tim untuk membuat solusi 

pemecahan masalah dari gap yang ditemukan antara kebutuhan konsumen 

(customer needs) dan technical requirement yang nantinya akan digunakan 

dalam mengembangkan sebuah layanan yang berkualitas. 
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2.2.Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Peneliti Metode Penelitian Hasil dan Kesimpulan 

1 

Content Marketing Elements and Their 

Influence on Search Advertisement 

Effectiveness: Theoretical Background and 

Practical Insight  

Aušra PAŽĖRAITĖ & 

Rūta REPOVIENĖ 

(2016) 

Riset eksploratori dan 

Analisa deskriptif 

Tujuh (7) karakteristik content marketing yang 

berkualitas,yaitu Relevance, Informatie, Reliability, 

Value, Uniqueness, Emotions dan Intelligence. 

Konten pemasaran yang relevan, unik dan cerdas 

bertujuan untuk meningkatkan perhatian konsumen 

sementara empat karakter lainnya bertujuan untuk 

tahap selanjutnya, yaitu mendorong minat untuk klik 

iklan, meningkatkan kunjungan ke website serta untuk 

mengkonversi ke penjualan.  

2 

Pengaruh E-Service Quality Terhadap 

Loyalitas Pelanggan GO-JEK Melalui 

Kepuasan Pelanggan 

Felicia Laurent (2016) 

Metode kuantitatif dan 

Pengolahan dengan 

SmartPLS 

E-Service Quality berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 

Dimensi kualitas yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu ease of use, website design, reliability, 

system availability, privacy, responsiveness, empathy, 

experience dan trust.  

3 

Strategi Pemasaran Objek Wisata Dengan 

Pendekatan SERVQUAL MIX Dan Quality 

Function Deployment (QFD) (Studi Kasus 

Alifiana Hafidian 

Rizkiyani & Fuad 

Achmadi (2016) 

Metode Purposive 

Sampling, Analisa 

deskirptif, Diagram 

Kartesius, dan Analisis 

Prioritas utama dalam upaya perumusan strategi 

pemasaran, yaitu:(1) konservasi mangrove untuk 

membantu pemulihan SDA dan dapat menjadi bank 

hidup ekosistem pantai, (2) mengadakan event culture 



54 
 

Di Objek Wisata Pantai Talang Siring 

Kabupaten Pemekasan) 

Quality Function 

Deployment (QFD) 

tourism yang dilakukan secara rutin, (3) memberikan 

bekal edukasi kepada nelayan agar melakukan hal 

yang benar dalam melakukan aktivitasnya sehingga 

tidak merusak biota laut, (4) mengikuti event nasioanl 

dan internasional guna memperkenalkan potensi 

wisata, dan (5) melakukan kegiatan promosi dari 

media cetak, membuat web khusus ODTW. 

4 

Perancangan Strategi Pemasaran Produk 

Sepeda Motor Merk Honda Dengan 

Menggunakan Metode SWOT Dan QFD 

Marey Lolita Pattiapon 

(2011) 

Metode kuantitatif, 

Analisa SWOT, AHP dan 

QFD 

Lima atribut yang diprioritaskan konsumen 

berdasarkan tingkat kepentingan yaitu ketepatan dan 

kecepatan dalam proses pelayanan (pengajuan kredit, 

pengiriman sepeda motor dll), angsuran tiap bulan 

terjangkau, uang muka rendah, pelayanan purna jual 

(servis dan ganti oli gratis) dan pemberian bonus dan 

diskon. Prioritas strateginya meliputi memberikan 

variasi harga, melakukan penyebaran pamflet, 

melakukan kerjasama dengan bank dan lising, 

menciptakan paket surprise, melakukan promosi dan 

memberikan diskon-diskon khusus. 

5 

Application of Quality Function 

Deployment To Improve Customer 

Satisfaction In Hotel Industry 

Praveen Shrivastava & 

Dr Devandra S. Verma 

(2014) 

Metode kuantitatif dan 

Analisis Quality Function 

Deployment 

Metode QFD dalam perbaikan kualitas layanan 

dengan mengidentifikasi prioritas kebutuhan 

pelanggan. Analisis QFD dapat membantu dalam 

mengalokasikan sumber daya manusia, keuangan, 
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teknologi dan sistem dalam implementasi prioritas 

persyaratan teknis untuk dapat mencapai standar 

pelayanan hotel yang lebih tinggi dan kepuasan 

pelanggan. 

6 

Using The QFD Technical To Improve 

Service Quality In Vegearian Foods 

Industry 

Shun-Hsing Chen 

(2014) 

Metode kuantitatif, 

Analisis SPSS dan 

Analisis Quality 

Function Deployment 

Lima atribut tingkat kepentingan teratas, yaitu 

keandalan dan keamanan sumber makanan, kualitas 

bahan, kesehatan dan keamanan restoran, sikap staf, 

dan lingkungan makan yang nyaman. Dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan dibutuhkan filosofi 

bisnis, kualitas produk, kualitas pelayanan, kuliner 

dan spesialisasi. 

7 
Fuzzy Quality Function Deployment in 

Online Shopping Websites 

Ashish K. Sharma & 

Sunanda Khandait 

(2016) 

Metode kuantitatif dan 

Analisis Quality 

Function Deployment & 

Fuzzy  

QFD adalah teknik yang ampuh untuk menangkap 

ketidakpastian dan ketidakjelasan sehingga 

menghasilkan keputusan yang lebih baik dan hasil 

yang lebih tepat. Dalam studi ini, QFD membantu 

designer menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

memperbaiki desain website online shopping 

8 

Analisis Kualitas Website Lazada Indonesia 

Berdasarkan Metode WebQual 4.0 Dan 

Pengaruhnya Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Alvina Puji Astuti & 

Puspita Kencana Sari 

(2016) 

Metode Kuantitatif, 

Analisis deskriptif, 

Analisis Regresi Linear 

Berganda dan WebQual 

4.0 

Ketiga dimensi kualitas pada Webqual 4.0 (usability, 

information quality & service interaction) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

pengguna website Lazada Indonesia. Variabel yang 

memiliki pengaruh paling besar adalah variabel 
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kualitas layanan interaks (service interaction) dengan 

pengaruh 44% dan variabel yang memiliki pengaruh 

paling kecil adalah variabel kualitas kegunaan 

(usability) dengan pengaruh 19.6%. 

9 

Pengukuran Kualitas Layanan Website 

Dinas Pendidikan Kota Malang Dengan 

Menggunakan Metode Webqual 4.0 dan 

IPA 

Amirah Al Baiti, 

Suprapto & Aditya 

Rachmadi (2017) 

Metode kuantitatif, 

Analisis metode IPA dan 

Webqual 4.0 

Website Dinas Pendidikan Kota Malang tidak sesuai 

dengan harapan pengguna dengan hasil analisis 

kesesuaian sebesar 94.43% atau <100% dan rata-rata 

hasil analisis kesenjangan sebesar -0.1675 atau <0. 

Prioritas perbaikan pada website ini terdapat pada 

atribut (1) Informasi yang ditawarkan oleh Website 

Dinas 

Pendidikan Kota Malang merupakan informasi yang 

terpercaya, (2) Penyampaian informasi dalam website 

Dinas Pendidikan Kota Malang dilakukan dengan 

format yang sesuai dan layak, serta  (3) Website Dinas 

Pendidikan Kota Malang memudahkan untuk 

berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kota 

Malang yang merupakan atribut pada Kuadran A 

10 

QFD for the Motorcycle Service Quality 

Analysis and Improving Customer 

Satisfaction 

Arvindakarthik K.S., 

Mohan Kumar K.K. & 

Gokul Sangar (2014) 

Metode kuantitatif, 

Analisis TQM, QFD, 

Service Quality 

Matriks QFD digunakan untuk pemetaan persyaratan. 

Pada prioritas persyaratan teknik, tiga prioritas teratas 

yaitu kemampuan dalam rekrutment, pelatihan 

pekerja dan ketersediaan suku cadang. 
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2.3.Kerangka Pemikiran 

Meningkatkan 

Website Quality

• Usability

• Information Quality

• Service Interaction

Peran Digital Marketing Dalam Brand/Perusahaan

Meningkatkan 

Content Marketing Quality 

• Helpful

• Entertaining

• Authentic

• Relevant

• Timely

Tanggapan Konsumen

(dengan metode ServQual)

Harapan Konsumen Kemampuan Brand/Perusahaan

Analisa QFD (Quality Function Deployment)

Top Priorities Pengembangan Digital Marketing (e-services, website & 

content marketing) yang didapat dari hasil penerapan QFD

Meningkatnya Conversion Rate dari 

fase Free Trial ke Join (purchase) 

Meningkatnya digital asset 

performance (website & social media)

Digital Marketing meningkatkan Keuntungan Brand/Perusahaan

Meningkatkan 

E-services Quality

• Reliabilitas

• Ketanggapan

• Kepercayaan

• Personalisasi

Perencanaan Strategi 

Digital Marketing

Rendahnya Conversion Rate dari 

fase Trial ke Join (Purchase) 

Menurunnya (fluktuatif) digital asset performance 

(website & social media)

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.Tempat dan Waktu Kerja Praktek 

Penelitian akan dilakukan di Insight Out yang beralamat di Jl. Zamrud I 

No.13, RT.6/RW.2, Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12430, yaitu perusahaan start up yang bergerak di bidang jasa. 

Fokus penelitian pada digital marketing program I’m On My Way. Penelitian akan 

dilakukan dengan menganalisis keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

dimensi kualitas pada e-services, website dan content marketing, yang akan 

dilaksanakan selama bulan Oktober 2017 sampai selesai. 

 

3.2.Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

3.2.1.Data primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah secara 

langsung melalui teknik pengumpulan data. Data primer didapatkan melalui 

beberapa metode, yaitu sebagai berikut :  

1. Metode survey (kuesioner), merupakan salah satu metode untuk 

mengumpulkan data dari suatu sampel dengan menggunakan kuesioner. 

Data yang didapatkan dalam penelitian dengan metode survey sebagai 

berikut. 

a) Atribut dimensi kualitas e-services 

b) Atribut dimensi kualitas website 

c) Atribut dimensi kualitas content marketing 

d) Atribut minat & daya beli 
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2. Metode survey (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data dimana 

pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan 

kepada orang yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan dengan metode 

ini yaitu dengan melakukan wawancara dan diskusi (brainstorming) 

mengenai atribut Voice of Customer, Technical Responses, Relationship 

Matrix, Technical Correlation, Nilai sasaran (goal), Nilai titik penjualan 

(sales point), Tingkat Kesulitan, Nilai Sasaran Pada Technical Responses 

dan mengenai strategi digital marketing program I’m On My Way, 

khususnya pada e-services, website dan content marketing. 

3. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

pada suatu obyek, dalam hal ini obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan 

program I’m On My Way, yang menerapkan metode MOOC (Massive Open 

Online Course). Data yang didapatkan dalam penelitian dengan metode 

observasi, yaitu  

a) Pelayanaan MOOC (Massive Open Online Course) program I’m On My 

Way 

b) Website dan content marketing program I’m On My Way. 

 

3.2.2.Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain 

berupa data terdokumentasi untuk tujuan tertentu. Data sekunder didapatkan 

melalui sumber internal dan sumber eksternal, yaitu sebagai berikut :  

1. Sumber Internal, yaitu data yang diperoleh dari buku, data atau laporan yang 

tersedia di perusahaan. Data internal meliputi dokumen-dokumen 

perusahaan, berupa company profile, data peserta dan lain-lain yang relevan 

dengan tema penelitan. 

2. Sumber Eksternal, yaitu diperoleh dari literatur-literatur, atau referensi lain 

yang berada di luar perusahaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Data 

ini dapat berupa atau diperoleh melalui penelusuran kepustakaan melalui 

buku, literatur, media massa, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan 

topik yang dibahas dalam penelitian.  
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3.3.Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga metode utama, 

yaitu wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan 

3.3.1.Kuesioner 

Dalam buku Metode Riset Pemasaran (Suhartanto, 2014), Malhotra  

menyebutkan Survey merupakan sebagai metode pengumpulan data dari suatu 

sampel dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan instrument 

untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan 

atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan 

kuesioner untuk memperoleh data yang terkait dengan pemikiran, perasaan, 

sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku dari responden. 

Jadi kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014). Data yang didapat melalui 

kuesioner yaitu tingkat kepentingan dan tingkat kinerja (kepuasan) terhadap 

digital marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On 

My Way. 

3.3.2.Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. Sutrisno Hadi (1986) dalam buku Metode Penelitian Manajemen 

(Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner adalah 

sebagai berikut : 

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh 

peneliti. 
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 Wawancara akan dilakukan dengan pihak manajemen Insight Out (tim 

I’m On My Way), untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai 

sejarah perusahaan dan strategi perusahaan dalam kaitanya dengan strategi 

digital marketing (e-services, website dan content marketing) untuk program 

I’m On My Way. Selain itu dengan metode ini juga akan dilakukan wawancara 

untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam penerapan Quality 

Function Deployment (QFD). 

3.3.3.Studi kepustakaan 

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data mengenai gambaran 

umum yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu, dalam studi kepustakaan 

ini juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan diperoleh dari bahan 

pustaka, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen dari instansi terkait yang 

mendukung dalam penelitian. 

 

3.4.Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

melakukan integras uji regresi linear berganda, metode servqual, IPA (Importance-

Performance Analysis) dan Quality Function Deployment (QFD). Data yang telah 

dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis bertujuan untuk memperoleh 

gambaran mengenai jawaban dari sebuah permasalahan. Dalam hal ini mengenai 

peningkatan kualitas e-service, website dan content marketing dalam strategi digital 

marketing program I’m On My Way.  

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan 

antara variabel independent (e-services, website dan content marketing) terhadap 

variabel dependent (minat & daya beli). Metode servqual digunakan untuk analisis 

gap kepuasan dan kepentingan pelanggan, yang kemudian dilanjutkan dengan 

metode IPA (Importance-Performance Analysis) digunakan untuk analisis prioritas 

atribut-atribut kualitas. Sedangkan analisis Quality Function Deployment bertujuan 

untuk mengetahui atribut-atribut perbaikan dan peningkatan pada dimensi kualitas 

digital marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On My 

Way yang dalam strategi digital marketing program I’m On My Way.  



62 
 

Pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan melakukan beberapa 

pengujian dan analisis, yaitu sebagai berikut : 

3.4.1.Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1.1.Uji Validitas 

Uji validitas (kejujuran) merupakan uji untuk mengetahui seberapa 

baik suatu instrumen yang dibangun. Instrumen kuesioner yang dinyatakan 

valid apabila mampu mengungkapkan data dari variabel secara tepat. 

Validitas sebagai kemampuan dari instrumen untuk mengukur secara aktual 

apa yang seharusnya diukur dan tidak ada kesalahan dalam penarikan 

kesimpulan dari data (Latan, 2014). Sebuah kuesioner yang berisi beberapa 

pertanyaan untuk mengukur suatu hal akan dikatakan valid jika setiap butir 

pertanyaan yang menyusun kuesioner tersebut memiliki keterkaitan yang 

tinggi.  

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian biasanya adalah 

validitas konstruk (construct validity). Menurut Jack R. Fraenkel (dalam 

Siregar 2010), validitas konstrik merupakan validitas lainnya, karena 

melibatkan banyak prosedur termasuk validitas isi dan validitas kriteria. Uji 

validitas digunakan rumus korelasi Product Moment, sebagai berikut 

(Wijaya, Tony 2011): 

 

𝑟𝑥𝑦
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)−(∑ 𝑦)

√[(𝑛 ∑ 𝑥2)(𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2)]
     (4) 

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi suatu butir/item 

n  = jumlah subyek 

∑x  = jumlah x skor (skor butir) 

∑x2  = jumlah x skor butir kuadrat 

∑y  = jumlah y skor (skor faktor) 

∑y2  = jumlah skor faktor kuadrat 

∑xy  = jumlah perkalian x dan y 

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari 

rumus di atas lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 
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3.4.1.2.Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas (keajegan) mengindikasikan konsistensi suatu 

instrumen dalam mengukur suatu konsep. Kata kunci dalam reliabilitas 

adalah keakuratan pengukuran. Suatu instrumen dikatakan sebagai alat ukur 

yang reliabel jika digunakan untuk mengukur sesuatu yang sejenis dapat 

memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat diandalkan. Hal ini berarti 

menujukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten dan akurat.  

Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut (Wijaya, 

2011) : 

𝑟11 = [
𝑏

𝑏−1
] [

𝐷𝐵2− ∑ 𝐷𝐵𝑖2

𝐷𝐵𝑖
]    (5) 

 

Dimana : 

r11 = reliabilitas instrumen (koefisien reliabilitas) 

b = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Dbi2
 = variansi skor seluruh butir pertanyaan menurut responden 

Dbi2
t = variansi skor pertanyaan tertentu (pertanyaan ke-i) 

 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel, bila koefisien 

reliabilitasnya (r11) > (0,6 – 0.90). 

 

3.4.2.Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul. Distribusi frekuensi digunakan untuk mempermudah 

dalam menyajikan dan membaca sebuah data. Hal ini dikarenakan bahwa 

distribusi frekuensi ditunjukkan dengan mengelompokkan observasi ke dalam 

kelas yang bersifat “mutually exclusive”. Penyajian data dalam distribusi 

frekuensi ini akan menggunakan berupa table, grafik, dan diagram. 

 



64 
 

3.4.3.Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan alat yang digunakan untuk 

melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data 

masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas 

(independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Regresi linear 

berganda digunakan untuk satu variabel tak bebas (dependent) dan dua atau 

lebih variabel bebas (independent). rumus regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut : 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + ⋯ . +𝑏𝑛𝑋𝑛   (6) 

 

Dimana : 

Y   = variabel terikat (dependent) 

X1   = Variabel bebas pertama 

X2   = Variabel bebas kedua 

X3   = Variabel bebas ketiga 

Xn   = Variabel bebas ke-n 

a dan b1 serta b2 = konstanta  

 

3.4.4.Metode Servqual 

Metode servqual merupakan suatu metode pengukuran kualitas yang 

banyak digunakan dalam penelitian-penelitian tetang kualitas jasa secara luas. 

Metode servqual digunakan untuk menghitung skor gap (gap score) antara 

tangkat kepuasan dan tingkat kepentingan pada atribut-atribut kualitas e-

services, website dan content marketing, dengan rumus sebagai berikut 

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑞𝑢𝑎𝑙 = 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛   (7) 

 

Skor servqual yang merupakan gap score antara tingkat kepuasan dan 

tingkat harapan atas kinerja perusahaan dapat digunakan untuk menentukan 

dimana perbaikan kualitas pelayanan jasa harus diprioritaskan. Gap score 
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dengan nilai negatif tinggi memperoleh prioritas untuk perbaikan kualitas 

pelayanannnya. Sebaliknya jika gap score berbentuk positif, dapat dikatakan 

bahwa terjadi kelebihan (over-supplying) dalam memberikan perlakuan atas 

atribut kualitas pelayanan tersebut. Hal ini dapat menjad evaluasi untuk 

menyebarkan (redeployment) sumber daya dalam memperbaiki atribut-atribut 

yang kualitas pelaynanannya rendah (negatif). 

 

3.4.5.Metode IPA (Importance-Performance Analysis)  

Metode IPA (Importance-Performance Analysis) merupakan salah satu 

metide yang dapat menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan metode ini 

memiliki fungsi utama untuk menampilkan informasi yang berkaitan dengan 

atribut-atribut kualitas, di mana untuk memprioritaskan atribut-atribut kualitas 

yang perlu ditingkatkan.  

Informasi tersebut ditunjukkan melalui diagram IPA (Importance-

Performance Analysis), dapat dilihat pada Gambar 2.1 Diagram IPA 

(Importance-Performance Analysis). Metode IPA akan menunjukkan informasi 

pemetaan atribut pada kualitas e-service, website dan content marketing, masuk 

dalam kuadran A, B, C atau D. 

 

3.4.6.Metode Analisis Quality Function Deployment (QFD) Dengan 

Penerapan Rumah Kualitas (House of Quality) 

Quality Function Deployment merupakan sebuah alat perencanaan yang 

digunakan untuk memenuhi harapan konsumen terhadap produk atau jasa. Alat 

perencanaan utama dalam matriks Quality Fuction Deployment adalah House 

of Quality (HOQ). House of Quality berfungsi untuk menterjemahkan suara 

konsumen ke dalam persyaratan teknis, bagaimana perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan menentukan persyaratan teknis yang didasarkan 

atas tingkat kepentingan dari kebutuhan konsumen tersebut. Dengan matriks 

House of Quality, perusahaan dapat menentukan langkah-langkah strategis 

ataupun taktikal untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen atas produk atau 

jasa yang ditawarkan.  
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Langkah-langkah dalam penyusunan matriks HOQ adalah sebagai 

berikut (Besterfield et al. dalam Hamrah 2008) : 

1. Penentuan Kebutuhan Konsumen (Voice of Customer)  

Pada penyusunan matriks House of Quality, langkah pertama dimulai 

dengan menentukan dan mendaftarkan atribut kebutuhan konsumen. Untuk 

dapat menentukan atribut kebutuhan konsumen, dapat dilakukan dengan 

melakukan survey kepada konsumen untuk menanyakan secara langsung 

kebutuhan dan keinginan konsumen atas suatu produk atau jasa. Dan dengan 

melakukan wawancara kepada pihak manajemen untuk mengetahui atribut-

atribut dalam sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Serta 

dengan melakukan studi kepustakaan.   

Dalam penelitian ini, penentuan atribut kebutuhan konsumen didasarkan 

pada dimensi kualitas. Penentuan berdasarkan dimensi kualitas dilakukan untuk 

mempermudah dalam menentukan atribut-atribut apa saja yang dibutuhkan oleh 

konsumen terhadap produk atau jasa.  

 

2. Penentuan Daftar Persyaratan Teknik (Technical Responses) 

Pembuatan House of Quality bertujuan untuk mendesain atau 

mengembangkan desain dari suatu produk atau jasa agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan konsumen. Setelah menentukan kebutuhan konsumen, 

selanjutnya adalah penyusunan persyaratan teknik. Dalam hal ini tim QFD 

menyusun daftar persyaratan teknik yang dapat mempengaruhi satu atau lebih 

kebutuhan konsumen atau daftar persyaratan teknik yang dapat menjawab 

kebutuhan konsumen. 

Untuk memperoleh persyaratan teknik dilakukan wawancara terkendali 

dengan pihak perusahaan dengan mengacu pada standar perusahaan. Hal ini 

dikarenakan persyaratan teknik merupakan langkah strategis atau taktikal yang 

diambil oleh perusahaan untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan 

konsumen. 
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3. Pembuatan Matriks Hubungan Antara Kebutuhan Konsumen Dan 

Persyaratan Teknik (Relationship Matrix) 

Langkah selanjutnya adalah membandingkan persyaratan konsumen 

dengan persyaratan teknik, dan menentukan hubungannya masing-masing. 

Dalam hal ini, tim QFD menentukan hubungan antara persyaratan teknik 

dengan  kebutuhan konsumen. Menentukan hubungan antara persyaratan teknik 

dengan kebutuhan konsumen bisa menjadi salah satu tahap yang kritis, hal ini 

dikarenakan dalam proses ini bisa sangat membingungkan karena setiap 

kebutuhan konsumen mungkin mempengaruhi lebih dari satu persyaratan 

teknik dan sebaliknya.  

Untuk menentukan hubungan antara persyaratan teknik dengan 

kebutuhan konsumen digunakan matriks hubungan (Relationship Matrix). 

Matriks hubungan digunakan untuk menunjukkan grafik derajat pengaruh 

antara setiap persyaratan teknik dan kebutuhan konsumen atau untuk 

mengetahui seberapa kuat hubungan antara kebutuhan konsumen dengan 

persyaratan teknik yang digunakan untuk memenuhi atribut kebutuhan 

konsumen tersebut. 

Dalam buku Tony Wijaya (2011), penyusunan matriks hubungan 

digunakan simbol untuk menyatakan derajat hubungan antara kebutuhan 

konsumen dan persyaratan teknik. Beberapa simbol yang sering digunakan 

dalam relationship matrix : 

Tabel 3.1 Simbol Pada Relationship Matrix 

Simbol Nilai Keterangan 

 9 Hubungan yang sangat kuat 

 3 Hubungannya sedang 

 1 Mungkin ada hubungan 

 0 Tidak ada hubungan 
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Berikut matriks hubungan (relationship matrix) antara kebutuhan 

konsumen dan persyaratan teknik dapat dilihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Matriks Hubungan Antara Kebutuhan Konsumen 

dan Persyaratan Teknik 

 

4. Pembuatan Matriks Hubungan Antar Persyaratan Teknik (Technical 

Correlation) 

Matriks hubungan antar persyaratan teknik (Technical Correlation) 

digunakan untuk mengidentifikasi pola hubungan antar masing-masing 

persyaratan teknik, apakah saling mendukung atau sebaliknya, yaitu saling 

bertentangan satu sama lain. Untuk menunjukan kekuatan yang terjadi antar 

persyaratan teknik digunakan simbol sebagai berikut (Wijaya, 2011): 

 

 

 



69 
 

Tabel 3.2 Derajat Pengaruh Teknis 

Simbol Keterangan 

 

Hubungan positif kuat, hubungan antar persyaratan teknik yang searah, yaitu 

apabila salah satu persyaratan teknik mengalami peningkatan atau 

penurunan, maka akan berdampak kuat pada peningkatan atau penurunan 

pada persyaratan teknik yang terkait. 

 

Hubungan positif lemah, merupakan hubungan di mana salah satu 

persyaratan teknik mengalami peningkatan atau penurunan, maka akan 

berpengaruh pada peningkatan atau penurunan paa persyaratan teknik yang 

terkait. 

 Menunjukkan tidak ada hubungan 

 

Berikut adalah matriks hubungan (technical correlation) antar 

persyaratan teknik dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Diagram Matriks Hubungan Antar Persyaratan Teknik 

 



70 
 

5. Mengembangkan Prioritas Kebutuhan Konsumen (Planning Matrix) 

Setelah atribut kebutuhan konsumen didapatkan, maka selanjutnya 

adalah pengembangan perencanaan prioritas atribut kebutuhan konsumen. 

Dalam hal ini, matriks pengembangan prioritas kebutuhan konsumen adalah 

matriks perencanaan (planning matrix). Prioritas kebutuhan konsumen ini 

terdiri dari kolom tingkat kepentingan konsumen, tingkat kepuasan atas kinerja 

perusahaan, gap skor, nilai sasaran, rasio perbaikan, titik penjualan  dan nilai 

skala kebuthan konsumen.  

a. Tingkat Kepentingan (Importance to Customer) 

Tingkat kepentingan konsumen berisi tentang nilai tingkat kepentingan 

dari masing-masing atribut kebutuhan konsumen. Tingkat kepentingan 

berguna untuk memprioritaskan usaha dan membuat keputusan trade-

off. Tingkat kepentingan didapatkan dari hasl survey ke konsumen.  

Untuk menyusun kolom tingkat kepentingan konsumen, digunakan 

skala Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Tidak Penting 

2 = Tidak Penting 

3 = Cukup Penting 

4 = Penting 

5 = Sangat Penting 

b. Tingkat Kepuasan Konsumen 

Tingkat kepuasan atas kinerja perusahaan, merupakan persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan perusahaan 

kepada konsumen. Tingkat kepuasan didapatkan dari hasil. 

Untuk menyusun kolom tingkat kepuasan konsumen, digunakan skala 

Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Tidak Puas 

2 = Tidak Puas 

3 = Cukup Puas 

4 = Puas 

5 = Sangat Penting 
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c. Gap Skor  

Gap skor merupakan nilai kesenjangan atas harapan atau kepentingan 

konsumen dengan tingkat kepuasan konsumen. Gap skor didapatkan 

dari selisih antara tingkat kepentingan dengan tingkat kepuasan. Rumus 

yang digunakan untuk menentukan Gap skor, yaitu (Wijaya, 2011): 

 

𝐺𝑎𝑝 𝑆𝑘𝑜𝑟 = 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 − 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛        (8) 

 

d. Penentuan Nilai Sasaran (Goal) 

Nilai sasaran (goal) ditentukan dengan mengevaluasi penilaian dari 

setiap atribut kebutuhan konsumen. Nilai sasaran (goal) merupakan 

harapan perusahaan atas pemenuhan masing-masing atribut kebutuhan 

konsumen. Dalam hal ini, goal adalah titik pencapaian standar di masa 

yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, di mana 

perusahaan menentukan target dengan mengevaluasi sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Penentuan nilai sasaran (goal) dilakukan 

melalui diskusi internal perusahaan. Penentuan nilai sasaran harus lebih 

tinggi dari nilai kinerja perusahaan saat ini.  

 

Untuk menentukan nilai sasaran (goal), dapat menggunakan skala 

Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak Baik 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 
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e. Penentuan Rasio Perbaikan (Improvement Ratio)  

Rasio perbaikan digunakan untuk menunjukkan besarnya perubahan 

atau perbaikan yang harus dilakukan pada atribut kualitas agar sesuai 

dengan harapan pada kebutuhan konsumen. Merupakan rasio antara 

nilai sasaran (goal) dengan tingkat kinerja perusahaan (tingkat 

kepuasan).  

Secara matematis, perhitungan rasio perbaikan dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Nasution, 2006): 

 

𝐼𝑅 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 (goal)

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
   (9) 

Dimana : 

IR  = Improvement Ratio 

 

f. Penentuan Titik Penjualan (Sales Point) 

Titik penjualan (sales point) digunakan untuk mengetahui kemampuan 

suatu atribut untuk menentukan penjualan produk atau jasa. Penentuan 

titik penjualan dilakukan dengan menganalisis atribut kebutuhan 

konsumen dalam  mempengaruhi tingkat penjualan. Dalam hal ini, titik 

penjualan menunjukkan seberapa baik atribut kebutuhan konsumen 

memiliki nilai jual. Penentuan sales point dilakuan melalui diskusi 

internal perusahaan. Kriteria nilai yang digunakan dalam penentuan titik 

penjualan adalah sebagai berikut (wijaya, 2011) : 

Tabel 3.3 Nilai Titik Penjualan (Sales Point) 

Nilai Keterangan 

1,0 
Tidak menolong dalam penjualan produk, perubahan atribut kebutuhan 

konsumen tidak mempengaruhi penjualan dan tingkat kepuasan konsumen 

1,2 
Cukup menolong dalam penjualan produk, perubahan atribut kebutuhan 

konsumen cukup mempengaruhi penjualan dan tingkat kepuasan konsumen 

1,5 
Menolong dalam penjualan produk, perubahan atribut kebutuhan 

konsumen sangat mempengaruhi penjualan dan tingkat kepuasan konsumen 
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g. Menentukan Skala Kepentingan Konsumen (SKK) dan Normalisasi 

Skala Kepentingan Konsumen (NSKK) 

Perhitungan skala kepentingan konsumen dan normalisasi skala 

kepentingan konsumen dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepentingan pada atribut kebutuhan konsumen yang perlu mendapatkan 

prioritas perbaikan.  

Skala kepentingan konsumen diperoleh dari perkalian antara tingkat 

kepentingan, rasio perbaikan (improvement ratio) dan titik penjualan 

(sales point) untuk masing-masing atribut kebutuhan konsumen. Secara 

matematis, dapat dirumuskan sebagai berikut (Wijaya, 2011): 

 

𝑆𝐾𝑃 = 𝑇𝐾 𝑥 𝐼𝑅 𝑥 𝑆𝑃    (10) 

Dimana : 

SKP = Skala Kepentingan Konsumen 

TK  = Tingkat Kepentingan 

IR  = Improvement Ratio 

SP  = Sales Point 

 

Setelah nilai skala kepentingan konsumen (SKP) diperoleh kemudian 

dilakukan normalisasi dengan rumus sebagai berikut (Wijaya, 2011): 

 

𝑁𝑆𝐾𝑃 =
𝑆𝐾𝑃

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑃
 𝑥 100%   (11) 

Dimana: 

NSKP = Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen 

SKP = Skala Kepentingan Konsumen 

 

6. Mengembangkan Prioritas Persyaratan Teknik (Technical Matrix/ 

How Much) 

Prioritas persyaratan teknik merupakan tingkat kepentingan persyaratan 

teknik yang perlu diprioritaskan dalam analisis HOQ, yang merupakan tindakan 

strategis ataupun taktikal perusahaan dalam menjawab dan memenuhi atribut 
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kebutuhan konsumen. Dalam matriks ini dilakukan dengan menentukan arah 

pengembangan persyaratan teknik, tingkat kesulitan, nilai sasaran persyaratan 

teknik dan menentukan prioritas persyaratan teknik dengan menghitung nilai 

prioritas persyaratan teknik dan normalisasi prioritas persyaratan teknik.  

1. Penentuan Arah Pengembangan 

Penentuan arah pengembangan persyaratan teknik, hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui usaha yang harus dilakukan perusahaan 

untuk mencapai target perusahaan berdasarkan pada keadaan 

perusahaan saat ini. Penentuan arah pengembangan dilakukan melalui 

diskusi internal dengan divisi yang terlibat. 

Adapun simbol arah perbaikan adalah sebagai berikut (Wijaya, 2011): 

Tabel 3.4 Simbol Arah Pengembangan (Direction of Improvement, 

DOI) 

Simbol Rancangan Kebutuhan Teknik 

 Keadaan saat ini akan lebih baik bila ditingkatkan 

sehingga target perusahaan dapat tercapai 

 Keadaan saat ini akan lebih baik bila diturunkan 

sehingga target perusahaan dapat tercapai 

 Keadaan saat ini sudah sesuai dengan target 

perusahaan 

 

 

b. Penentuan Tingkat Kesulitan 

Tingkat kesulitan berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi 

kemampuan manajemen dalam mengimplementasikan perbaikan 

kualitas dari persyaratan teknik. Dalam matriks ini berisi tingkat 

kesulitan dalam implementasi persyartan teknik. Penentuan tingkat 

kesulitan dilakukan oleh internal dengan melakukan diskusi bersama 

divisi yang terlibat dalam proyek.  

 

 



75 
 

Penentuan tingkat kesulitas dilakukan dengan menggunakan skala 

Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Mudah 

2 = Mudah 

3 = Cukup Sulit 

4 = Sulit 

5 = Sangat Sulit 

 

c. Penentuan Nilai Sasaran (Goal) Persyaratan Teknik 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik merupakan tujuan yang akan 

dicapai oleh perusahaan setelah memperhatikan kemampuan dan 

sumber daya yang dimiliki. Nilai sasaran persyaratan teknik 

menggambarkan atau menunjukkan kemampuan dan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan saat akan mengimplementasikan persyaratan 

teknik. Nilai sasaran persyaratan teknik didapatkan melalui diskusi 

internal oleh divisi yang terlibat untuk Bersama-sama merumuskan goal 

dalam pencapaian implementasi persyaratan teknik. 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Buruk 

2 = Buruk 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

d. Menentukan Prioritas Persyaratan Teknik (PPT) Dan Normalisasi 

Persyaratan Teknik (NPPT) 

Perhitungan nilai prioritas persyaratan teknik dan normalisasi prioritas 

persyaratan teknik, dirumuskan sebagai berikut (wijaya, 2011): 

 

 



76 
 

𝑃𝑃𝑇 = 𝑁𝑆𝐾𝑃 𝑥 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥  (12) 

      

𝑁𝑃𝑃𝑇 =
𝑃𝑃𝑇

∑𝑃𝑃𝑇
 𝑥 100%      (13) 

 

Dimana : 

PPT = Prioritas Persyaratan Teknik 

NPPT = Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik 

NSKP  = Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen 

 

7. Analisis House of Quality (HOQ) 

Setelah semua langkah dalam pembuatan rumah kualitas (house of 

quality) selesai, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data dari house of 

quality tersebut. House of quality menunjukkan atribut kebutuhan konsumen 

yang perlu di prioritaskan berdasarkan nilai dari Skala Kepentingan Konsumen 

(SKK) dan nilai Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen (NSKK) yang 

berada di matriks ujung kanan, yang disebut dengan planning matrix. Selain itu 

house of quality juga menunjukkan langkah strategis perusahaan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen melalui prioritas persyaratan teknik. Hal ini 

karena setiap perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, karenanya 

perusahaan tidak dapat mengimplementasikan semua persyaratan teknik dalam 

waktu yang sama. Oleh karena itu perusahaan sangat perlu mempertimbangkan 

langkah strategis dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen melalui 

rangking prioritas persyaratan teknik.  
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Berikut ini adalah Flow Chart Pembuatan House of Quality: 

 

Mulai

Penentuan Atribut Kebutuhan Pelanggan (Voice of Customer)

Penentuan Persyaratan Teknik (Technical Responses)

Pembuatan Matriks Hubungan Antara Atribut Kebutuhan Pelanggan Dan 

Persyaratan Teknik (Relationship Matrix)

Pembuatan Matriks Hubungan Antar Persyaratan Teknik (Technical Correlation)

Pengembangan Prioritas Kebutuhan Pelanggan (Planning Matrix)

Pengembangan Prioritas Persyaratan Teknik (Technical Matrix)

Analisis HOQ (House of Quality)

Selesai
 

Gambar 3.3. Diagram Alir (flow chart) Pembuatan HOQ (House of Quality) 
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3.5.Langkah-langkah Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian tugas akhir ini dibagi menjadi ke beberapa 

baian, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahapan Persiapan  

a. Penentuan tema dan obyek penelitian 

Tema penelitian ini yaitu Perencanaan Strategi Digital Marketing Dengan 

Menggunakan Pendekatan Quality Function Deployment. Penelitian akan 

dilakukan di Insight Out, yaitu sebuah perusahaan startup yang bergerak di 

bidang jasa.  

b. Mengidentifikasi permasalahan 

Permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini yaitu pentinganya 

strategi digital marketing dalam sebuah perusahaan, untuk dapat 

mengembangkan bisnis dan bersaing di era digital saat ini. Hal ini 

dikarenakan memiliki peranan penting dalam membangun image dan 

kredibilitas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan perlu meningatkan 

kualitas e-service, website dan content marketing sebagai strategi digital 

marketing.   

c. Merumuskan permasalahan dan menetapkan tujuan 

Sehinga perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa saja atribut-

atribut yang penting bagi konsumen (voice of customer) pada Digital 

Marketing program I’m On My Way, khususnya pada dimensi kualitas e-

services, website dan content marketing. Serta bagaimanakah penerapan 

Quality Function Deployment (QFD) untuk menentukan prioritas 

persyaratan teknik (technical matriks) sebagai upaya Insight Out dalam 

menjawab dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga 

dapat dirumuskan dalam perencanaan strategi digital marketing-nya.  

Tujuan dari penelitian ini atas rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui 

atribut-atribut yang penting bagi konsumen pada Digital Marketing 

khususnya pada kualitas e-services, website dan content marketing. Serta 

mengetahui peran Quality Function Deployment (QFD) dalam perencanaan 

strategi digital marketing. 
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d. Studi pustaka 

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan berdasarkan literatur-literatur 

(buku, jurnal, penelitian sebelumnya dan referensi lainnya) yang 

berhubungan dengan tema dan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai 

perencanaan strategi digital marketing khususnya dimensi kualitas pada e-

services, website dan content marketing. 

 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

a. Melakukan Wawancara dan Brainstorming Dengan Pihak Insight Out 

Dalam tahap ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak manajemen 

Insight Out untuk mendapatkan data mengenai program I’m On My Way. 

Fokus dalam tahap wawancara ini untuk mendapatkan data mengenai 

atribut-atribut desain kualitas e-services, website dan content marketing 

(Voice of Customer) serta Technical Responses. Selain itu melakukan 

diskusi (brainstorming) dengan pihak manajemen I’m On My Way dalam 

pembuatan House of Quality (HOQ). Dalam hal ini untuk menentukan 

matriks HOQ yang terdiri dari Voice of Customer, Technical Responses, 

Relationship Matrix, Technical Correlation, Planning Matrix dan Technical 

Matrix. Hal ini tentunya agar pembuatan HOQ dalam analisis QFD dapat 

dilakukan sesuai dengan keadaan perusahaan.    

b. Melakukan Obervasi Data Terhadap Program I’m On My Way 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan 

program I’m On My Way khususnya penerapan MOOC (Massive Open 

Online Course). Selain itu observasi juga akan dilakukan terhadap website 

yang digunakan selama pelaksanaan program, yaitu imonmyway.id dan 

pintaria.com serta observasi pada konten-konten di media sosialnya I’m On 

My Way.  

c. Merancang Kuesioner Dengan Metode Servqual 

Metode servqual merupakan salah satu metode pengukuran kualitas 

pelayanan. Metode ini menilai kualitas pelayanan suatu jasa berdasarkan 

dimensi kualitas. Penggunaan model servqual dalam perancangan kuesioner 
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dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelebihan 

pada perusahaan jasa, yang bertujuan agar perusahaan dapat merancang 

produk jasa yang memiliki kesenjangan (gap) kecil antara keinginan dan 

kebutuhan konsumen terhadap produk jasa dari sebuah perusahaan jasa. 

Perancangan kuesioner dengan metode servqual didefinisikan sebagai 

“perluasan kesenjangan antara ekspektasi konsumen atau keinginan 

konsumen dengan persepsi konsumen tersebut”. Jadi pada intinya 

penggunaan metode servqual dalam perancangan kuesioner bertujuan untuk 

mengetahui kesenjangan (gap analysis) yang terjadi pada suatu perusahaan 

dan faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan terjadi berdasarkan 

atribut-atribut dimensi kualitas.  

d. Menentukan Intrumen Penelitian/ Atribut Kebutuhan Konsumen (Voice of 

Customer) 

Atribut kebutuhan konsumen (voice of customer) merupakan parameter 

atribut-atribut yang akan diukur, atribut tersebut ditentukan berdasarkan 

dimensi kualitas yang terdiri dari, sebagai berikut : 

• Dimensi kualitas e-services, mengacu pada dimensi kualitas e-services 

yang terdiri dari realibilty, responsiveness, credibility (kepercayaan) 

dan personalitation. 

• Dimensi kualitas website, mengacu pada dimensi kualitas webqual 4.0, 

yang terdiri dari usability, information quality dan services interaction. 

• Dimensi kualitas content marketing, mengacu pada dimensi kualitas 

valuable content, yang terdiri dari helpful, entertaining, authentic, 

relevant  dan timely.  

e. Menentukan Jumlah Sampel Minimum 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel merupakan sumber data yang penting untuk mendukung 

penelitian. Ukuran sampel adalah ukuran yang menunjukkan jumlah elemen 

populasi yang diambil sebagai sampel dimana riset akan difokuskan. 

Ukuran sampel merupakan hasil dari keputusan yang mempertimbangkan 
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minimal tiga faktor, yaitu batas kesalahan, tingkat kepercayaan yang 

diinginkan dan variasi atau disperse populasi.  

Merujuk pada suharsimi Arikunto dalam buku Panduan Modern Penelitian 

Kuantitatif (Kasmadi, 2014) mengemukakan, apabila subjek populasi lebih 

dari 100, maka sampel dapat diambil antara 10% sampai 15%.  

 

Penentuan jumlah sampel dapat digunakan dengan formula Slovin, dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1+𝑁∈2    (14)  

Dimana : 

∈ 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑟 

 

Dan atau formulasi statistik, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑛 =
(𝑍

𝛼

2
)𝑝 𝑞

𝑑2      (15)   

Dimana : 

n  = jumlah sampel minimum 

Z α/2 = nilai peluang pada kurva normal berdasarkan tingkat kepercayaan  

p = proporsi jumlah sampel yang dianggap benar 

q = proporsi jumlah sampel yang dianggap salah 

d = tingkat ketelitian 

 

3. Tahapan Pengolahan Data 

a. Uji validitas dan reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat valid sebuah 

instrument dan tingkat kepercayaan alat uji. 

Dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas akan digunakan alat bantu 

yaitu program SPSS versi 17.0. SPSS versi 17.0 merupakan alat ukur yang 

digunakan untuk menganalisis  data statistik. Nilai signifikansi korelasi 

variabel total dengan masing-masing variabel pertanyaan di bawah nilai 

alpha 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut valid 

(Trihendradi, 2013). Sedangkan dalam pengambilan keputusan reliabilitas, 
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suatu instrument dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0,6 (Ghozali, 2001).  

b. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui variabel 

independent (e-services, website dan content marketing) yang memiliki 

pengaruhi atau hubungan terhadap variabel dependent (minat & daya beli). 

Pengujian ini akan dilakukan dengan program aplikasi SPSS versi 17.0 

4. Analisis integrase metode Servqual, IPA (Importance-Performance Analysis) 

dan  Quality Function Deployment 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah di analisis melalui metode 

Servqual dan IPA (Importance-Performance Analysis) untuk mengukur tingkat 

kesenjangan antara tingkat kepuasan atas kinerja perusahaan dengan tingkat 

kepentingan atas suatu atribut serta prioritas peningkatan atribut kualitas. 

Kemudian analisis data dilanjutkan dengan dilakukan pembuatan matriks 

House of Quality (HOQ), bertujuan untuk menentukan prioritas kebutuhan 

konsumen serta menentukan prioritas persyaratan teknik yang didasarkan pada 

tingkat kepentingan konsumen. Dalam hal ini untuk mengidentifikasi prioritas 

kebutuhan konsumen dan prioritas persyaratan teknik sebagai langkah strategis 

perusahaan untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan 

melakukan pengembangan atau pembuatan produk dan jasa baru. Dalam kasus 

ini adalah untuk menyusun strategi perencanaan digital marketing program I’m 

On My Way, khususnya pada peningkatan kualitas e-services, website dan 

content marketing.  
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3.6.Flow Chart Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian digambarkan pada diagram alir berikut ini: 

Mulai

Penentuan Tema dan Obyek Penelitian

Studi Pustaka 

Merancang Kuesioner Dengan Metode Servqual

Penyusunan & Penyebaran Kuesioner

Uji Validitas & Reliabilitas

Melakukan Wawancara dan Observasi

Pengolahan Data & Analisis

Pembuatan House Of Quality (HOQ matrix)

Analisa dan Pembahasan

Tahap Persiapan

Tahap 

Pengumpulan

Tahap Pengolahan

Tahap Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Identifikasi Permasalahan

Identifikasi Rumusan Masalah dan menetapkan Tujuan Penelitian

Identifikasi Atribut Kebutuhan Konsumen 

(Voice of Customer)

Uji Regresi Berganda

Metode Servqual & IPA (Imprtance-Performance 

Analysis) 

Gambar 3.4. Diagram Alir (flow chart) Penelitian 
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IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1.Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan merancang kuesioner dengan metode 

Servqual, dengan menentukan atribut kebutuhan konsumen berdasarkan dimensi 

kualitas digital marketing (e-services, website dan content marketing). Kuesioner 

tersebut digunakan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan 

pengukuran kualitas digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

program I’m On My Way, yaitu data mengenai tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan terhadap program I’m On My Way. Sedangkan data lain yang berkaitan 

dengan penyusunan rumah kualitas (house of quality) diperoleh dengan melakukan 

wawancara dan brainstorming dengan pihak perusahaan, yaitu manajemen Insight 

Out, disertai dengan dokumen pendukung penelitian dari internal perusahaan, 

khususnya mengenai program I’m On My Way. 

4.1.1.Perancangan Kuesioner Dengan Metode ServQual 

Terdiri dari 3 bagian, yaitu : identifikasi responden, penentuan atribut 

kebutuhan konsumen dan pembuatan kuesioner. 

A. Identifikasi Responden 

Dalam penelitian ini, responden yang dipilih merupakan individu-

individu yang minimal sudah mengikuti free trial (week 1) program I’m On My 

Way serta mem-follow akun media sosial I’m On My Way. Responden dengan 

kriteria ini dipilih karena mereka yang dapat menjawab dan menjabarkan 

mengenai kualitas pelayanan elektronik, website dan konten media sosial I’m 

On My Way. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan Google 

Form yang akan dikirim ke responden dengan melakukan chat secara personal 

melalui aplikasi social messenger “WhatsApp”.  

Dari kriteria responden yang telah ditentukan diatas terdapat 108 peserta 

(populasi) yang memenuhi kriteria tersebut untuk dapat dijadikan responden, 

mereka adalah peserta program I’m On My Way dari batch 1 – batch 3.  
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B. Penentuan Atribut Kebutuhan Konsumen 

Tujuan metode QFD, yaitu menterjemahkan atribut kebutuhan 

konsumen ke dalam elemen pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Seluruh 

proses dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen (voice of customer). 

Atribut kebutuhan konsumen diperoleh dari referensi buku, jurnal, artikel 

terkait, wawancara dengan peserta dan hasil diskusi dengan pihak manajemen 

Insight Out (tim I’m On My Way) serta hasil pengamatan program I’m On My 

Way. Penentuan atribut dimensi kualitas dapat dilihat berikut ini: 

1. Atribut kualitas e-services mengacu pada dimensi kualitas e-services, 

2.  Atribut kualitas website mengacu pada dimensi kualitas webqual 4.0,  

3. Atribut kualitas content marketing mengacu pada dimensi kualitas valuable 

content.  

4. Serta atribut mengenai minat & daya beli 

 

Berikut adalah atribut kebutuhan konsumen yang akan menjadi 

parameter dalam mengukur dimensi kualitas: 

1. Atribut Dimensi Kualitas E-Services 

a. Reliability 

1) Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan hidup. 

2) Memilih program I’m On My Way untuk merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup. 

3) Memilih program I’m On My Way untuk mendapatkan lingkungan 

yang mendukung dalam memulai perjalanan tujuan hidup. 

b. Responsiveness 

4) Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

peserta. 

5) Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi 

kebutuhan peserta untuk menyelesaikan program I’m On My Way. 
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6) Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

peserta untuk menyelesaikan program I’m On My Way dengan cepat 

dan tanggap. 

c. Credibility (Kepercayaan) 

7) Mendapatkan nilai – nilai positif dari program I’m On My Way. 

8) Mendapatkan manfaat dari program I’m On My Way.  

d. Personalization 

9) Program I’m On My Way memudahkan saya merancang tujuan 

hidup saya. 

10) Program I’m On My Way memberikan panduan mengenai aspek – 

aspek yang diperlukan dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup 

saya. 

 

2. Atribut Dimensi Kualitas Website 

a. Usability 

1) Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan 

(Navigasi dan Fitur website). 

2) Tampilan website I’m On My Way menarik. 

3) Website I’m On My Way mudah diakses (tidak berat saat 

diakses/loading) saat jaringan internet stabil. 

b. Information Quality 

4) Informasi yang ada di website I’m On My Way akurat dan dapat 

dipercaya. 

5) Website I’m On My Way selalu up to date. 

6) Di dalam website I’m On My Way terdapat informasi (artikel, 

konten, dll) yang relevan dengan program I’m On My Way. 

c. Service Interaction 

7) Tampilan dan pengalaman mengakses website I’m On My Way 

menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang dirasa baik. 
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8) Tampilan dan pengalaman mengakses website I’m On My Way 

memberikan rasa aman dan percaya untuk mengikuti program I’m 

On My Way. 

9) Informasi pribadi saya aman di website I’m On My Way.  

10) Adanya wadah diskusi dengan peserta yang lain di website I’m On 

My Way. 

11) Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi 

dengan Tim I’m On My Way. 

 

3. Atribut Dimensi Kualitas Content Marketing 

a. Helpful  

1) Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya 

pengetahuan mengenai program I’m On My Way. 

2) Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman 

apa itu passion dan tujuan hidup. 

b. Entertaining 

3) Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk 

mengetahui passion dan tujuan hidup. 

4) Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif 

mengenai pentingnya mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup. 

5) Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai passion dan tujuan hidup saya. 

c. Authentic 

6) Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta 

menarik mengenai passion dan tujuan hidup. 

7) Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun 

media sosial program sejenis lainnya. 

d. Relevant 

8) Konten media sosial  I’m On My Way sangat relevan dengan 

pengalaman-pengalaman yang saya alami. 
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9) Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam 

mengenai passion dan tujuan hidup. 

e. Timely 

10) Konten media sosial I’m On My Way sangat bermanfaat terutama 

saat saya menghadapi masa – masa sulit dalam menemukan atau 

menjalani passion dan tujuan hidup saya. 

 

4. Atribut Minat & Daya Beli 

a. Bertindak Positif 

1) Saya merasa senang mengenal program I’m On My Way. 

2) Saya merasa senang saat menjalin komunikasi dengan Tim I’m On 

My Way. 

3) Saya berbicara positif terkait program I’m On My Way. 

b. Rekomendasi 

4) Saya bersedia merekomendasikan program I’m On My Way kepada 

orang lain (keluarga, relasi, dll). 

c. Pembelian 

5) Setelah mengetahui program I'm On My Way, saya ingin mengikuti 

program tersebut. 

 

C. Pembuatan Kuesioner 

Kuesioner merupakan instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk 

memperoleh atau mendapatkan data dari responden. 

Tujuan pembuatan kuesioner adalah : 

1. Memperoleh informasi yang memiliki realibilitas (reliability) dan validitas 

(validity) semaksimal mungkin. 

2. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian 

3. Memperoleh informasi suara konsumen (voice of customer) 
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Pada penelitian ini desain kuesioner dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Identitas responden. 

2. Penilaian konsumen terhadap tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

dimensi kualitas digital marketing program I’m On My Way (e-services, 

website dan content marketing). 

3. Penilaian konsumen terhadap minat dan daya beli program I’m On My Way. 

 

Penilaian konsumen terhadap tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

dimensi kualitas tersebut, menggunakan metode ServQual dengan 

menggunakan skala Likert, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Tingkat Kepentingan 

Sangat Tidak Penting = 1 

Tidak Penting  = 2 

Cukup Penting  = 3 

Penting  = 4 

Sangat Penting = 5 

 

2. Tingkat Kepuasan   

Sangat Tidak Puas = 1 

Tidak Puas  = 2 

Cukup Puas  = 3 

Puas   = 4 

Sangat Puas  = 5 

 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan pada atribut-atribut dimensi kualitas digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On My 

Way dengan skala Likert.  

Detail desain kuesioner penilaian atribut dimensi kualitas digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) dapat dilihat di lampiran. 
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4.1.2.Penentuan Jumlah Sampel Minimum 

Penentuan ukuran sampel minimum menjadi pokok utama dalam 

kegiatan penelitian. Hal ini untuk mendapatkan data dengan tingkat presisi yang 

tinggi. Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan merujuk pada suharsimi 

Arikunto dalam buku Panduan Modern Penelitian Kuantitatif (Kasmadi, 2014) 

mengemukakan, apabila subjek populasi lebih dari 100, maka sampel dapat 

diambil antara 10% sampai 15%. 

 

Populasi Responden Program I’m On My Way  = 108 peserta 

Jadi dengan merujuk pada teori Arikunto maka penentuan ukuran sampel 

minimum, yaitu  

n  = 15% x Populasi 

n  = 15% x 108 

n  = 16.2 atau 17 responden 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa jumlah responden minimum 

adalah 17, agar diperoleh hasil penelitian yang baik, maka ditentukan bahwa 

jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50. Namun setelah kuesioner 

disebar, jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner dengan baik dan 

benar adalah 56 responden. 

 

4.1.3.Observasi dan Brainstorming 

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek 

(Rangkuty, 2007). Sedangkan brainstorming adalah sebuah metode untuk 

memunculkan ide-ide awal di dalam sebuah proyek atau pemecahan masalah 

(Johannson, 2007). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.  

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

program I’m On My Way, mulai dari program marketing yaitu promosi melalui 

media digital, sistematika  pendaftaran program dan pelaksanaan programnya. 

Hal ini untuk mendapatkan gambaran secara jelas terkait customer journey 

dalam mengikuti program I’m On My Way.  
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Brainstorming dilakukan untuk memunculkan ide-ide mengenai data 

apa saja yang dibutuhkan dari penyebaran kuesioner yang tentunya untuk dapat 

menjawab permasalahan digital marketing di program I’m On My Way. 

Brainstorming ini dilakukan dengan tim I’m On My Way yang memiliki 

kapabilitas untuk berdiskusi lebih dalam mengenai programnya dan tentu untuk 

mengetahui langkah strategis dalam pengambilan data melalui kuesioner. 

Selain itu hal ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai technical 

responses dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

4.2.Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk memproses data penelitian yang telah 

dikumpulkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan pengolahan data dalam 

penelitian adalah untuk mempermudah dalam menyajikan data dan 

menganalisanya.  

Tahap persiapan pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : 

1. Penyuntingan (editing) 

Data penelitian yang sudah dikumpulkan baik data primer maupun data 

sekunder perlu diperiksa agar data yang didapat sudah sesuai. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

- Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan 

- Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan 

- Keajegan (consistency) jawaban responden 

2. Pengkodean (coding)  

Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda (simbol) seperti berupa 

angka pada jawaban responden yang diterima. Tujuan dari pengkodean adalah 

untuk penyederhanaan jawaban responden.  

3. Tabulasi Data (tabulating) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyususn dan menghitung 

data hasil pengkodean, untuk kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel.  
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Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pengolahan data, maka 

hasil kuesioner disederhanakan kedalam bentuk symbol (angka) yang 

disesuaikan dengan skala Likert. Untuk detail tabulasi data hasil kuesioner yang 

sudah disederhanakan ke dalam bentuk angka, dapat dilihat di Lampiran. 

 

Tahap pengolahan data terdiri dari tiga tahapan, yaitu: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

2. Tabulasi Data Dari Kuesioner Metode Servqual 

3. Uji regresi Linear Berganda 

4. Uji Servqual dan IPA (Importance Performance Analysis) 

5. Pembuatan House of Quality (HOQ), mariks Quality Function Deployment 

 

4.2.1.Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada dasarnya penelitian merupakan proses untuk melakukan 

pengukuran. Oleh karena itu agar kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

tidak keliru atau dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan maka 

diperlukan alat ukur yang valid dan reliabel. Untuk itu perlu melakukan uji 

validitas dan realibilitas.  

A. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

instrumen (kuesioner). Suatu instrumen penelitian (kuesioner) dikatakan valid 

jika sebagai berikut: 

1. Jika koefisien korelasi item terhadap total ≥ 0.3 (Aswar Nasution, 1992) 

2. Jika koefisien korelasi item terhadap total > r table dengan df (0.05, n-2) 

(Santoso, 2000) 

Pengujian validitas dilakukan dengan alat bantu yaitu program SPSS 

versi 17.0 dengan metode Corrected Item-Total Correlation. Pada Uji validitas 

ini ditentukan taraf signifikansi 5% (0.05) dan jumlah data (n) = 10 atau df = 8, 

maka r tabel di dapatkan 0.6319 (lihat pada lampiran daftar r tabel). 
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Berikut adalah hasil uji validitas instrumen kuesioner penelitian 

Program I’m On My Way menggunakan program aplikasi SPSS versi 17.0 

(detail uji validitas dengan SPSS versi 17.0 dapat dilihat di Lampiran.) :  

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Untuk Dimensi Kualitas E-Services 

Dimensi Atribut 

Tingkat 

Kepentingan (r 

hitung) 

Tingkat Kepuasan 

(r hitung) r 

Tabel 
Ket. 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Corrected Item-

Total Correlation 

Reliability 

P1 0.776 0.853 0.6319 Valid 

P2 0.785 0.887 0.329 Valid 

P3 0.696 0.885 0.329 Valid 

Responsiveness 

P4 0.868 0.868 0.329 Valid 

P5 0.911 0.831 0.329 Valid 

P6 0.836 0.856 0.329 Valid 

Credibility 

(Kepercayaan) 

P7 0.844 0.886 0.329 Valid 

P8 0.896 0.869 0.329 Valid 

Personalisation 
P9 0.902 0.885 0.329 Valid 

P10 0.818 0.911 0.329 Valid 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Tabel diatas merupakan hasil uji validitas instrumen kuesioner (butir 

pertanyaan) pada dimensi kualitas e-services dengan menggunakan SPSS versi 

17.0. Hasil r hitung, kolom Corrected Item-Total Correlation pada Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan adalah > 0.6319 atau r hitung > r tabel. 

Maka dapat  disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dimensi kualitas e-

services tersebut dinyatakan valid.  

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Untuk Dimensi Kualitas Website 

Dimensi Atribut 

Tingkat Kepentingan 

(r hitung) 

Tingkat Kepuasan 

(r hitung) r 

Tabel 
Ket. 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Corrected Item-

Total Correlation 

Usability 
P11 0.867 0.831 0.329 Valid 

P12 0.830 0.835 0.329 Valid 
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P13 0.828 0.876 0.329 Valid 

Information 

Quality 

P14 0.871 0.887 0.329 Valid 

P15 0.874 0.876 0.329 Valid 

P16 0.917 0.879 0.329 Valid 

Service 

Interaction 

P17 0.904 0.845 0.329 Valid 

P18 0.901 0.908 0.329 Valid 

P19 0.837 0.845 0.329 Valid 

P20 0.882 0.795 0.329 Valid 

P21 0.843 0.824 0.329 Valid 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Tabel diatas merupakan hasil uji validitas instrumen kuesioner (butir 

pertanyaan) pada dimensi kualitas website dengan menggunakan SPSS versi 

17.0. Hasil r hitung, kolom Corrected Item-Total Correlation pada Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan adalah > 0.6319 atau r hitung > r tabel. 

Maka dapat  disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dimensi kualitas website 

tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Untuk Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi Atribut 

Tingkat Kepentingan 

(r hitung) 

Tingkat Kepuasan 

(r hitung) r 

Tabel 
Ket. 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Corrected Item-

Total Correlation 

Helpful 
P22 0.906 0.682 0.329 Valid 

P23 0.930 0.907 0.329 Valid 

Entertaining 

P24 0.911 0.950 0.329 Valid 

P25 0.929 0.930 0.329 Valid 

P26 0.962 0.937 0.329 Valid 

Authentic 
P27 0.939 0.877 0.329 Valid 

P28 0.853 0.939 0.329 Valid 

Relevant 
P29 0.893 0.879 0.329 Valid 

P30 0.947 0.940 0.329 Valid 

Timely P31 0.907 0.909 0.329 Valid 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 
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Tabel diatas merupakan hasil uji validitas instrumen kuesioner (butir 

pertanyaan) pada dimensi kualitas content marketing dengan menggunakan 

SPSS versi 17.0. Hasil r hitung, kolom Corrected Item-Total Correlation pada 

Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan adalah > 0.6319 atau r hitung > r 

tabel. Maka dapat  disimpulkan bahwa instrumen kuesioner dimensi kualitas 

marketing tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Untuk Minat & Daya Beli 

Dimensi Atribut 
Corrected Item-

Total Correlation 
r tabel Ket.  

Bertindak Positif 

P32 0.881 0.329 Valid 

P33 0.862 0.329 Valid 

P34 0.918 0.329 Valid 

Rekomendasi P35 0.868 0.329 Valid 

Pembelian P36 0.896 0.329 Valid 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Diatas adalah tabel hasil uji validitas instrumen kuesioner pada minat & 

daya beli. Hasil r hitung, kolom Corrected Item-Total Correlation adalah > 

0.6319 atau r hitung > r tabel. Maka dapat  disimpulkan bahwa instrumen 

kuesioner minat & daya beli tersebut dinyatakan valid. 

 

B. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. Hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil 

yang relative sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki reliabilitas 

yang baik. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan yaitu menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha, hal ini dikarenakan metode ini sangat cocok 

digunakan pada penelitian instrumen yang menggunakan skor berbentuk skala 

(skala likert).  

Menurut Nunnally yang dikutip oleh Imam Ghazali (2005) dalam buku 

Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS (Priyatno, 2013), data dapat 

dikatakan reliabel jika nilai reliabilitasnya > 0.60 (nilai standar uji reliabilitas), 

atau jika α (nilai reliabilitas) > r table (df: α, n-2).   
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Berikut hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner penelitian Program I’m 

On My Way menggunakan program aplikasi SPSS versi 17.0 (detail hasil uji 

reliabilitas dengan SPSS versi 17.0 dapat dilihat di Lampiran.): 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Untuk Dimensi Kualitas E-Services 

Dimensi Atribut 
Tingkat Kepentingan 

(r hitung) 

Tingkat Kepuasan 

(r hitung) 

Nilai 

Kritis 
Ket. 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Reliability 

P1 0.961 0.971 0.600 Reliabel 

P2 0.961 0.970 0.600 Reliabel 

P3 0.964 0.970 0.600 Reliabel 

Responsiveness 

P4 0.958 0.971 0.600 Reliabel 

P5 0.956 0.972 0.600 Reliabel 

P6 0.959 0.971 0.600 Reliabel 

Credbility  

(Kepercayaan) 

P7 0.958 0.970 0.600 Reliabel 

P8 0.956 0.971 0.600 Reliabel 

Personalisation 
P9 0.956 0.970 0.600 Reliabel 

P10 0.960 0.969 0.600 Reliabel 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel diatas merupakan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner dengan 

menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil r hitung (Cronbach’s Alpha) pada Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan pada Dimensi Kualitas e-services adalah > 

0.6 atau r hitung > nilai kritis, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Untuk Dimensi Kualitas Website 

 Dimensi Atribut 
Tingkat Kepentingan 

(r hitung) 

Tingkat Kepuasan 

(r hitung) 

Nilai 

Kritis 
Ket. 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Usability 

P11 0.971 0.969 0.600 Reliabel 

P12 0.972 0.969 0.600 Reliabel 

P13 0.972 0.967 0.600 Reliabel 

Information 

Quality 

P14 0.971 0.967 0.600 Reliabel 

P15 0.971 0.968 0.600 Reliabel 

P16 0.970 0.967 0.600 Reliabel 
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Service 

Interaction 

P17 0.970 0.968 0.600 Reliabel 

P18 0.970 0.967 0.600 Reliabel 

P19 0.973 0.968 0.600 Reliabel 

P20 0.971 0.970 0.600 Reliabel 

P21 0.972 0.969 0.600 Reliabel 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel diatas merupakan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner dengan 

menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil r hitung (Cronbach’s Alpha) pada Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan pada Dimensi Kualitas website adalah > 

0.6 atau r hitung > nilai kritis, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Untuk Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi Atribut 

Tingkat 

Kepentingan (r 

hitung) 

Tingkat Kepuasan (r 

hitung) Nilai 

Kritis 
Ket. 

Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha 

Helpful 
P22 0.982 0.983 0.600 Reliabel 

P23 0.981 0.975 0.600 Reliabel 

Entertaining 

P24 0.982 0.973 0.600 Reliabel 

P25 0.981 0.974 0.600 Reliabel 

P26 0.980 0.974 0.600 Reliabel 

Authentic 
P27 0.981 0.976 0.600 Reliabel 

P28 0.984 0.974 0.600 Reliabel 

Relevant 
P29 0.982 0.976 0.600 Reliabel 

P30 0.981 0.974 0.600 Reliabel 

Timely P31 0.982 0.975 0.600 Reliabel 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel diatas merupakan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner dengan 

menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil r hitung (Cronbach’s Alpha) pada Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan pada Dimensi Kualitas content marketing 
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adalah > 0.6 atau r hitung > nilai kritis, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Untuk Minat & Daya Beli  

Dimensi Atribut 
Cronbach's 

Alpha 
Nilai Kritis Ket.  

Bertindak Positif 

P32 0.95 0.600 Reliabel 

P33 0.953 0.600 Reliabel 

P34 0.944 0.600 Reliabel 

Rekomendasi P35 0.952 0.600 Reliabel 

Pembelian P36 0.947 0.600 Reliabel 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel diatas merupakan hasil uji reliabilitas instrumen kuesioner dengan 

menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil r hitung (Cronbach’s Alpha) pada minat 

& day beli adalah > 0.6 atau r hitung > kritis, maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

 

4.2.2.Tabulasi Data Dari Hasil Kuesioner 

Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan 

dan disajikan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut: 

1. Karakteristik Konsumen (responden) 

2. Skor kepentingan konsumen (responden) terhadap digital marketing (e-

services, website dan content marketing) program I’m On My Way. 

3. Skor kepuasan terhadap kinerja digital marketing (e-services, website dan 

content marketing) program I’m On My Way. 

4. Skor persepsi terhadap minat dan daya beli program I’m On My Way. 

5. Perhitungan kesenjangan (gap) antara tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

program I’m On My Way. 

6. Importance-Performance Analisis (IPA) 
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4.2.2.1.Karakteristik Konsumen (responden) 

Karakteristik konsumen merupakan ciri individu yang berperan 

sebagai pembentukan sikap dan merupakan petunjuk penting mengenai 

nilai-nilai yang di anut oleh seorang konsumen. Hal ini tentunya 

karakteristik konsumen memberikan pengaruh terhadap pemilihan dan 

pembelian produk atau jasa.  

Karakteristik responden diperlukan dalam penelitian ini karena 

karakteristik yang berbeda-beda dapat mempengaruhi penilaian responden. 

Dari hasil penyebaran kuesioner yang disebar ke 108 responden, didapatkan 

data sebanyak 56 responden yang telah mengisi kuesioner secara online 

karakteristik responden dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan terakhir, status pekerjaan, level pembelajaran dan penggunaan 

media sosial. Berikut adalah hasil pengolahan data karakteristik responden: 

A. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Diagram 4.1 Karakteristik Responde Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dari diagram diatas dapat terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, 

persentase peserta program I’m On My Way antara laki-laki dan perempuan 

adalah sama, yaitu sebesar 50%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

peminat program I’m On My Way antara laki-laki dan perempuan yaitu 

sama besarnya. Dan dari data tersebut juga menunjukkan bahwa program 

I’m On My Way tidak dibuat atau tidak dikhususkan berdasarkan jenis 

kelamin.  

50%50%

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan
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B. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Umur 

 

Diagram 4.2 Karakteristik Responde Berdasarkan Umur 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas peserta 

program I’m On My Way adalah individu dengan rentang umur 16 – 24 

tahun dengan persentase sebanyak 41% dan 25 – 34 tahun sebanyak 48%. 

Hal ini menunjukkan bahwa program I’m On My Way dibutuhkan dan 

dirasa tepat untuk individu dengan rentang umur 16 – 35 tahun yang 

memang memiliki kebutuhan akan proses penemuan jati diri.  

  

C. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir 

 

Diagram 4.3 Karakteristik Responde Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir 
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Diagram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas peserta program 

I’m On My Way adalah individu dengan tingkat pendidikan terakhir S1 

dengan persentase sebesar 61% dan kemudian disusul dengan tingkat 

pendidikan terakhir SMA dengan persentase sebesar 21%. Data ini juga 

dapat menunjukkan bahwa individu dengan tingkat Pendidikan SMA dan 

S1 memiliki kesadaran akan pentingnya passion dan tujuan hidup.   

 

D. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Status 

Pekerjaan 

 

Diagram 4.4 Karakteristik Responde Berdasarkan Status Pekerjaan 

 

Data pada diagram di atas juga menunjukkan bahwa peserta program 

I’m On My Way mayoritas adalah karyawan swasta dengan persentase 

sebesar 44%, dan diisusul pelajar/mahasiswa dengan persentase sebanyak 

36%.  Selain itu para peserta program I’m On My Way adalah individu yang 

berstatus sebagai entrepreneur (wiraswasta). 
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E. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Penggunaan 

Media Sosial 

 

Diagram 4.5 Karakteristik Responde Penggunaan Media Sosial 

 

Dari diagram di atas menunjukkan bahwa media sosial yang paling 

banyak di pake oleh peserta program I’m On My Way yaitu Instagram 

dengan persentase sebesar 57% dan kemudian disusul dengan Faceboook 

sebesar 19%. Hal ini dapat dikatakan bahwa karakteristik peserta program 

I’m On My Way lebih menyukai konten yang bersifat visual (visual 

exposure), tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam strategi 

pembuatan konten marketing program I’m On My Way. 
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F. Karakteristik Konsumen (responden) Berdasarkan Level 

Pembelajaran (Week) 

 

Diagram 4.6 Karakteristik Responde Berdasarkan Level 

Pembelajaran 

 

Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta 

program I’m On My Way hanya mengikuti dan menyelesaikan program di 

level 1 (week 1) dan sebagian besar lainnya tidak menyelesaikan program 

sampai akhir, yaitu mereka hanya mengikuti dan menyelesaiakan pada week 

2-9. Hanya ada sekitar 10 peserta saja yang mampu mengikuti dan 

menyelesaikan program sampai akhir. Dan ini adalah salah satu alasan 

perlunya dilakukan penelian ini, untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen terhadap program I’m On My Way. 
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4.2.2.2.Perhitungan Skor Tingkat Kepentingan Terhadap Digital 

Marketing Program I’m On My Way  

Dalam tahap ini akan dilakukan perhitungan tingkat kepentingan 

dengan menggunakan skala Likert. Tingkat kepentingan merupakan 

variabel yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana konsumen 

menilai penting atau tidaknya suatu atribut kebutuhan konsumen.  

 

Perhitungan nilai rata-rata tingkat kepentingan ini dilakukan dengan 

pembobotan sesuai dengan skala Likert, adalah sebagai berikut : 

Sangat Penting  = 5 

Penting   = 4 

Cukup Penting   = 3 

Tidak Penting   = 2 

Sangat Tidak Penting  = 1 

 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai rata-rata masing-masing 

item atribut digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

adalah :  

𝑌𝑖 =
(𝐸1𝑥1)+ (𝐸2𝑥2)+(𝐸3𝑥3)+(𝐸4𝑥4)+(𝐸5𝑥5)

𝑁
   (16) 

Di mana : 

Yi = skor kepentingan responden terhadap atribut i 

E1 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Tidak Penting” 

E2 = jumlah responden yang menjawab “Tidak Penting” 

E3 = jumlah responden yang menjawab “Cukup Penting” 

E4 = jumlah responden yang menjawab “Penting” 

E5 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Penting” 

N = jumlah responden 

 

Berikut skor tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On My 

Way (detail perhitungan dapat dilihat pada Lampiran):  
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Tabel 4.9 Tingkat Kepentingan Untuk Dimensi Kualitas E-services  

Dimensi Kualitas Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑Y Y Y (dimensi) 

Reliability 

P1 
Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan  
201 3.59 

3.57 P2 
Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 
196 3.50 

P3 
Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung 

dalam memulai perjalanan tujuan hidup  
203 3.63 

Responsiveness 

P4 
Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

peserta kapanpun 
199 3.55 

3.50 P5 

Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi 

kebutuhan peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On My 

Way  

198 3.54 

P6 
Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

peserta untuk menyelesaikan program I’m On My Way 
191 3.41 

Credibility 

(Kepercayaan) 

P7 
Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-

nilai positif   
214 3.82 

3.73 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 204 3.64 

Personalisation 

P9 
Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang 

tujuan hidup 
190 3.39 

3.41 

P10 
Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-

aspek dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup  
192 3.43 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan : Y = Tingkat Kepentingan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepentingan 

Tabel 4.9 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepentingan untuk 

Dimensi Kualitas E-Services Program I’m On My Way. Dari data menunjukkan bahwa tingkat kepentingan tertinggi pada atribut 

kebutuhan konsumen untuk dimensi kualitas e-services, yaitu butir P7 (Program I’m On My Way merupakan program yang 

memberikan nilai-nilai positif) dengan nilai kepentingan sebesar 3.82. Sedangkan berdasarkan dimensi, nilai kepentingan terbesar 

yaitu pada dimensi credibility (kepercayaan) dengan nilai kepentingan sebesar 3.73. 
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Tabel 4.10 Tingkat Kepentingan Untuk Dimensi Kualitas Website  

Dimensi Kualitas Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑Y Y Y (dimensi) 

Usability 

P11 
Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan 

(sistem navigasi dan fitur) 
198 3.54 

3.65 
P12  Tampilan website I’m On My Way menarik 206 3.68 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 209 3.73 

Information Quality 

P14 
Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya 
203 3.63 

3.61 
P15 Website I’m On My Way selalu up to date 199 3.55 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 205 3.66 

Service Interaction 

P17 
Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My 

Way yang baik 
205 3.66 

3.62 

P18 
Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat 

mengikuti program I’m On My Way 
205 3.66 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 204 3.64 

P20 
Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta 

lainnya 
199 3.55 

P21 
Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan 

tim I’m On My Way 
200 3.57 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan : Y = Tingkat Kepentingan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepentingan 

 

Tabel 4.10 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepentingan untuk 

Dimensi Kualitas Website Program I’m On My Way. Dari data menunjukkan bahwa tingkat kepentingan tertinggi pada atribut 

kebutuhan konsumen untuk dimensi kualitas website, yaitu butir P13 (Website I’m On My Way mudah diakses) dengan nilai 

kepentingan sebesar 3.73. Sedangkan berdasarkan dimensi, nilai kepentingan terbesar yaitu pada dimensi usability dengan nilai 

kepentingan sebesar 3.65. 
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Tabel 4.11 Tingkat Kepentingan Untuk Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi 

Kualitas 
Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑Y Y 

Y  

(dimensi) 

Helpful 
P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 201 3.59 

3.58 
P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 200 3.57 

Entertaining 

P24 
Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup 

saya 
204 3.64 

3.63 P25 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa 

itu passion dan tujuan hidup 
204 3.64 

P26 
Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion 

dan tujuan hidup saya 
202 3.61 

Authentic 

P27 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan 

hidup 
196 3.50 

3.46 

P28 
Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis 

lainnya  
192 3.43 

Relevant 
P29  Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 189 3.38 

3.44 
P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup   196 3.50 

Timely P31 
Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion 

dan tujuan hidup saya 
195 3.48 3.48 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan : Y = Tingkat Kepentingan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepentingan 

Tabel 4.11 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepentingan untuk 

Dimensi Kualitas Content Marketing Program I’m On My Way. Dari data menunjukkan bahwa tingkat kepentingan tertinggi 

pada atribut kebutuhan konsumen untuk dimensi kualitas content marketing, yaitu butir P24 (Konten media sosial I’m On My 

Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup) dan P25 (Konten media sosial I’m On My Way memberikan 

kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup) dengan nilai kepentingan sebesar 3.64. 

Sedangkan berdasarkan dimensi, nilai kepentingan terbesar yaitu pada dimensi entertaining dengan nilai kepentingan sebesar 

3.63. 
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4.2.2.3.Perhitungan Skor Tingkat Kepuasan Terhadap Digital 

Marketing Program I’m On My Way 

Dalam tahap ini akan juga dilakukan perhitungan tingkat kepuasan 

dengan menggunakan skala Likert. Tingkat kepuasan merupakan variabel 

yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana konsumen merasa puas 

atau tidaknya terhadap suatu atribut kebutuhan konsumen.  

Perhitungan nilai rata-rata tingkat kepuasan ini dilakukan dengan 

pembobotan sesuai dengan skala Likert, adalah sebagai berikut : 

Sangat Puas  = 5 

Puas   = 4 

Cukup Puas  = 3 

Tidak Puas  = 2 

Sangat Tidak Puas = 1 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai rata-rata masing-masing 

item atribut digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

adalah :  

𝑋𝑖 =
(𝑃1𝑥1)+ (𝑃2𝑥2)+(𝑃3𝑥3)+(𝑃4𝑥4)+(𝑃5𝑥5)

𝑁
   (17) 

 

Di mana : 

Xi = skor kepuasan responden terhadap atribut i 

P1 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Tidak Puas” 

P2 = jumlah responden yang menjawab “Tidak Puas” 

P3 = jumlah responden yang menjawab “Cukup Puas” 

P4 = jumlah responden yang menjawab “Puas” 

P5 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Puas” 

N = jumlah responden 

 

Berikut skor tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On My 

Way (detail perhitungan dapat dilihat pada Lampiran) : 
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Tabel 4.12 Tingkat Kepuasan Untuk Dimensi Kualitas E-Services 

Dimensi Kualitas Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑X X X (dimensi) 

Reliability 

P1 Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan  173 3.09 

3.15 
P2 

Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 
177 3.16 

P3 
Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam 

memulai perjalanan tujuan hidup  
180 3.21 

Responsiveness 

P4 
Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta 

kapanpun 
179 3.20 

3.09 P5 
Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan 

peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way  
172 3.07 

P6 
Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta 

untuk menyelesaikan program I’m On My Way 
170 3.00 

Credibility 

(Kepercayaan) 

P7 
Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai 

positif   
195 3.48 

3.45 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 191 3.41 

Personalisation 

P9 
Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan 

hidup 
177 3.16 

3.18 

P10 
Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek 

dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup  
179 3.20 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan : X = Tingkat Kepuasan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepuasan 

Tabel 4.12 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepuasan untuk Dimensi 

Kualitas E-Services Program I’m On My Way. Data tersebut menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen untuk dimensi kualitas 

e-services dengan nilai kepuasan tertinggi, yaitu pada butir P7 (Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-

nilai positif) dengan nilai kepuasan sebesar 3.48. Sedangkan berdasarkan dimensi, nilai kepuasan tertinggi yaitu pada dimensi 

credibility (kepercayaan) dengan nilai 3.45.  
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Tabel 4.13 Tingkat Kepuasan Untuk Dimensi Kualitas Website 

Dimensi Kualitas Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑X X X (dimensi) 

Usability 

P11 
Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem 

navigasi dan fitur) 
189 3.38 

3.35 
P12  Tampilan website I’m On My Way menarik 185 3.30 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 189 3.38 

Information Quality 

P14 
Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya 
197 3.52 

3.41 
P15 Website I’m On My Way selalu up to date 185 3.30 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 191 3.41 

Service Interaction 

P17 
Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way 

yang baik 
194 3.46 

3.38 

P18 
Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat 

mengikuti program I’m On My Way 
191 3.41 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 184 3.29 

P20 
Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta 

lainnya 
191 3.41 

P21 
Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan tim 

I’m On My Way 
186 3.32 

Sumber : Diolah dari  data Primer (2017) 

Keterangan : X = Tingkat Kepuasan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepuasan 

 

Tabel 4.13 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepuasan untuk Dimensi 

Kualitas Website Program I’m On My Way. Data tersebut menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen untuk dimensi kualitas 

website dengan nilai kepuasan tertinggi, yaitu pada butir P14 (Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya ) dengan nilai kepuasan sebesar 3.52. Sedangkan berdasarkan dimensi, nilai kepuasan tertinggi yaitu pada dimensi 

information quality dengan nilai 3.41. 
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Tabel 4.14 Tingkat Kepuasan Untuk Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi 

Kualitas 
Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan ∑X X 

X  

(dimensi) 

Helpful 
P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 174 3.11 

3.21 
P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 186 3.32 

Entertaining 

P24 
Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup 

saya 
187 3.34 

3.39 P25 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa 

itu passion dan tujuan hidup 
191 3.41 

P26 
Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

passion dan tujuan hidup saya 
192 3.43 

Authentic 

P27 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan 

hidup 
187 3.34 

3.29 

P28 
Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis 

lainnya  
182 3.25 

Relevant 
P29  Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 186 3.32 

3.37 
P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup   191 3.41 

Timely P31 
Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion 

dan tujuan hidup saya 
183 3.27 3.27 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan : X = Tingkat Kepuasan  ∑Y = Jumlah Total Tingkat Kepuasan 

Tabel 4.14 merupakan hasil tabulasi data atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) Tingkat Kepuasan untuk Dimensi 

Kualitas Content Marketing Program I’m On My Way. Data tersebut menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen untuk dimensi 

kualitas content marketing dengan nilai kepuasan tertinggi, yaitu pada butir P26 (Konten media sosial I’m On My Way mendorong 

saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion dan tujuan hidup) dengan nilai kepuasan sebesar 3.43. Sedangkan berdasarkan 

dimensi, nilai kepuasan tertinggi yaitu pada dimensi entertaining dengan nilai 3.39.  
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4.2.2.4.Skor Tingkat Persepsi Terhadap Minat & Daya Beli program 

I’m On My Way. 

Dalam tahap ini akan juga dilakukan perhitungan tingkat persepsi 

atas Minat & Daya Beli dengan menggunakan skala Likert. Tingkat persepsi 

merupakan variabel yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana 

konsumen merasa setuju atau tidaknya terhadap suatu atribut minat & daya 

beli.  

Perhitungan nilai rata-rata tingkat persepsi ini dilakukan dengan 

pembobotan sesuai dengan skala Likert, adalah sebagai berikut : 

Sangat Setuju  = 5 

Setuju   = 4 

Cukup Setuju  = 3 

Tidak Setuju  = 2 

Sangat Tidak Setuju = 1 

 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan nilai rata-rata masing-masing 

item atribut minat & daya beli adalah : 

  

𝑍𝑖 =
(𝑆1𝑥1)+ (𝑆2𝑥2)+(𝑆3𝑥3)+(𝑆4𝑥4)+(𝑆5𝑥5)

𝑁
  (18) 

Di mana : 

Zi = skor kepuasan responden terhadap atribut i 

S1 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

S2 = jumlah responden yang menjawab “Tidak Setuju” 

S3 = jumlah responden yang menjawab “Cukup Setuju” 

S4 = jumlah responden yang menjawab “Setuju” 

S5 = jumlah responden yang menjawab “Sangat Setuju” 

N = jumlah responden 

 

Berikut skor tingkat persepsi konsumen terhadap minat & daya beli 

program I’m On My Way (detail perhitungan dapat dilihat pada Lampiran): 
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Tabel 4.15 Tingkat Persepsi Untuk Minat & Daya Beli 

Dimensi 

Kualitas 
Butir Pertanyaan ∑Z Z Z (dimensi) 

Bertindak 

Positif 

P32 
Saya merasa senang mengenal 

program I’m On My Way 
198 3.54 

3.53 P33 

Saya merasa senang menjalin 

komunikasi dengan pihak program 

I’m On My Way 

196 3.50 

P34 
Saya berbicara positif terkait 

program I’m On My Way 
199 3.55 

Rekomendasi P35 

Saya merekomendasikan program 

I’m On My Way kepada orang lain 

(keluarga, relasi dan orang yang 

membutuhkan) 

195 3.48 3.48 

Pembelian P36 

Saya akan mengikuti program I’m 

On My Way setelah mengetahui 

program tersebut 

196 3.50 3.50 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Keterangan :  

Z = Tingkat Persepsi  ∑Z = Jumlah Total Tingkat Persepsi 

 

Tabel 4.15 merupakan hasil tabulasi data Tingkat Persepsi untuk atribut 

Minat & Daya Beli Program I’m On My Way. Data tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat persepsi paling baik mengenai program I’m On My Way, yaitu bahwa 

responden setuju untuk membicarakan hal-hal positif mengenai program I’m On 

My Way dengan tingkat persetujuan sebesar 3.55  
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4.2.3.Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Dalam 

hal ini untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependent, bila dua atau lebih variabel independent sebagai faktor predictor 

dimanipulasi (di naik turrunkan nilainya).  

 

Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + ⋯ . +𝑏𝑛𝑋𝑛  (19) 

 

Dimana : 

Y   = variabel terikat (dependent) 

X1   = Variabel bebas pertama 

X2   = Variabel bebas kedua 

X3   = Variabel bebas ketiga 

Xn   = Variabel bebas ke-n 

a dan b1 serta b2 = konstanta  

 

Pada uji regresi linear berganda ini, variabel dependent-nya adalah 

minat & daya beli. Sedangkan variabel independent-nya adalah tingkat 

kepuasan dimensi kualitas digital marketing (e-services, website dan content 

marketing). Uji ini untuk mengetahi ada tidaknya pengaruh hubungan antara 

tingkat kepuasan digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

terhadap minat & daya beli 

Pengujian regresi linear berganda dilakukan dengan alat bantu yaitu 

program SPSS versi 17.0. SPSS versi 17.0 merupakan program komputer yang 

digunakan untuk menganalisis  data statistik.  

Berikut hasil uji regresi linear berganda dengan menggunakan program 

aplikasi SPSS versi 17.0 (untuk detail uji regresi linear berganda dengan SPSS 

17 dapat dilihat di Lampiran.) : 
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Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .848a .720 .704 .53907 

a. Predictors: (Constant), content_marketing, e_services, website 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (Coefficientsa) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .170 .304  .559 .578 

e_services .446 .116 .421 3.836 .000 

website .595 .145 .513 4.117 .000 

content_marketing -.029 .106 -.029 -.270 .788 

a. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

Tabel diatas merupakan hasil uji regresi linear berganda, untuk 

mengetahui pengaruh hubungan antara variabel independent (e-services, 

website dan content marketing) terhadap variabel dependent (minat & daya 

beli). Dari hasil uji regresi linear berganda di dapatkan nilai R Square sebesar 

0.720 atau 72%, yang merupakan persentase pengaruh variabel independent  

terhadap variabel dependent. Hasil uji regresi linear berganda juga didapatkan 

persamaan regresi Y = 0.170 + 0.446X1 + 0.595X2 – 0.029X3 
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4.2.4.Metode Servqual dan IPA (Importance-Performance Analysis) 

4.2.4.1.Perhitungan Tingkat Kesenjangan (gap skor) Antara Tingkat 

Kepentingan Dan Tingkat Kepuasan Pada Digital Marketing 

(e-services, website dan content marketing) Program I’m On My 

Way Dengan Metode Servqual. 

Dalam pembuatan kuesioner penelitian ini digunakan metode 

ServQual yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara 

tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap program I’m 

On My Way. Untuk menghitung tingkat kesenjangan (gap), digunakan 

rumus, sebagai berikut: 

 

Gap = Tingkat Kepuasan – Tingkat Kepentingan  (20) 

Q = X – Y 

 

Dimana,  

Q = Skor tingkat kesenjangan (gap skor) 

X = Skor tingkat kepentingan 

Y = Skor tingkat kepuasan 

 

Berikut ini hasil perhitungan tingkat kesenjangan (gap skor) atribut 

digital marketing (e-services, website dan content marketing):  

Detail perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 
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Tabel 4.18 Tingkat Kesenjangan (Gap Skor) Untuk Dimensi Kualitas E-Services 

Dimensi Kualitas Butir Atribut  
Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 
Gap Skor 

Reliability 

P1 
Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan  
3.09 3.59 -0.50 

P2 
Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 
3.16 3.50 -0.34 

P3 
Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung 

dalam memulai perjalanan tujuan hidup  
3.21 3.63 -0.41 

Responsiveness 

P4 
Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta 

kapanpun 
3.20 3.55 -0.36 

P5 
Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi 

kebutuhan peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way  
3.07 3.54 -0.46 

P6 
Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta 

untuk menyelesaikan program I’m On My Way 
3.00 3.41 -0.41 

Credibility 

(kepercayaan) 

P7 
Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-

nilai positif   
3.48 3.82 -0.34 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 3.41 3.64 -0.23 

Personalisation 

P9 
Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang 

tujuan hidup 
3.16 3.39 -0.23 

P10 
Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek 

dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup  
3.20 3.43 -0.23 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel 4.18 merupakan hasil tabulasi data Tingkat Kesenjangan (gap skor) untuk Dimensi Kualitas E-Services. Data tersebut 

menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas e-services dengan tingkat kesenjangan (gap skor) tertinggi, 

yaitu pada butir P1 (Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup) dengan gap skor sebesar -0.50.  
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Tabel 4.19 Tingkat Kesenjangan (Gap Skor) Untuk Dimensi Kualitas Website 

Dimensi Kualitas Butir Atribut 
Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 
Gap Skor 

Usability 

P11 
Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem 

navigasi dan fitur) 
3.38 3.54 -0.16 

P12  Tampilan website I’m On My Way menarik 3.30 3.68 -0.38 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 3.38 3.73 -0.36 

Information Quality 

P14 
Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya 
3.52 3.63 -0.11 

P15 Website I’m On My Way selalu up to date 3.30 3.55 -0.25 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 3.41 3.66 -0.25 

Service Interaction 

P17 
Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My 

Way yang baik 
3.46 3.66 -0.20 

P18 
Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat 

mengikuti program I’m On My Way 
3.41 3.66 -0.25 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 3.29 3.64 -0.36 

P20 
Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta 

lainnya 
3.41 3.55 -0.14 

P21 
Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan 

tim I’m On My Way 
3.32 3.57 -0.25 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

 

Tabel 4.19 merupakan hasil tabulasi data Tingkat Kesenjangan (gap skor) untuk Dimensi Kualitas Website. Data tersebut 

menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas website dengan tingkat kesenjangan (gap skor) tertinggi, yaitu 

pada butir P12 (Tampilan Website I’m On My Way menarik) dengan gap skor sebesar -0.38.  

 

 



119 
 

Tabel 4.20 Tingkat Kesenjangan (Gap Skor) Untuk Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi Kualitas Butir Pertanyaan 
Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 
Gap Skor 

Helpful 

P22 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan 

mengenai program I’m On My Way 
3.11 3.59 -0.48 

P23 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa 

itu passion dan tujuan hidup 
3.32 3.57 -0.25 

Entertaining 

P24 
Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk 

mengetahui passion dan tujuan hidup saya 
3.34 3.64 -0.30 

P25 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif 

mengenai pentingnya mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup 
3.41 3.64 -0.23 

P26 
Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui 

lebih lanjut mengenai passion dan tujuan hidup saya 
3.43 3.61 -0.18 

Authentic 

P27 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik 

mengenai passion dan tujuan hidup 
3.34 3.50 -0.16 

P28 
Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media 

sosial program sejenis lainnya  
3.25 3.43 -0.18 

Relevant 

P29 
 Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-

pengalaman yang saya alami 
3.32 3.38 -0.05 

P30 
Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam 

mengenai passion dan tujuan hidup   
3.41 3.50 -0.09 

Timely P31 
Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam 

menemukan dan menjalani passion dan tujuan hidup saya 
3.27 3.48 -0.21 

Sumber : Diolah dari data Primer (2017) 

Tabel 4.20 merupakan hasil tabulasi data Tingkat Kesenjangan (gap skor) untuk Dimensi Kualitas Content Marketing. Data 

tersebut menunjukkan bahwa atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas content marketing dengan tingkat kesenjangan (gap 

skor) tertinggi, yaitu pada butir P22 (Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My 

Way) dengan gap skor sebesar -0.48. 
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4.2.4.2.Metode Importance-Performance Analysis (IPA) 

Importance-Performance Analysis (IPA) adalah prosedur untuk 

menunjukkan kepentingan relatif berbagai atribut terhadap kinerja 

organisasi atau perusahaan (Wijaya, 2011). Metode IPA digunakan 

bertujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan 

prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa yang dikenal sebagai 

quadrant analysis.  

Importance-Performance Analysis (IPA), pada dasarnya yaitu 

mengkombinasikan pengukuran dimensi kepuasan dan kepentingan ke 

dalam dua grid. Kemudian kedua dimensi tersebut di plotkan ke dalamnya. 

Nilai kepentingan diplotkan ssebagai sumbu vertikal sedangkan nilai 

kepuasan sebagai sumbu horisontal dengan menggunakan nilai rata-rata 

yang terdapat pada dimensi kepentingan dan kepuasan sebagai pusat 

pemotongan garis. Penerapan IPA dapat dilihat pada Gambar 4.1: 

Prioritas Rendah Berlebihan

Baik

Kinerja BaikKurang Kinerja

Kurang Penting

Sangat Penting

Prioritas Utama

 

Gambar 4.1 Diagram Klasifikasi Kepentingan Konsep Servqual 
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Setelah mengetahui nilai kesenjangan (gap skor) antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan atas kinerja perusahaan dari setiap 

atribut, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan IPA (Importance-

Performance Analisis), yang bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor 

yang berpengaruh pada hasil yang diperoleh dari metode servqual. Pada 

dasarnya pengelompokkan atribut tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan 

ini adalah untuk mengetahui posisi dari masing-masing atribut berdasarkan 

Importance-Performance Analisis. Berikut adalah hasil dari pemetaan 

setiap atribut dimensi kualitas e-services, website dan content marketing 

menggunakan Importance-Performance Analisis: 

1. Importance-Performance Analisis Pada E-Services 

3.55

3.20

3.00

3.00 4.00

4.00

Tingkat Kinerja (Kepuasan)

Tingkat 

Kepentingan
Importance-Performance Analisis Pada 

E-Services

Kuadran 

II

Kuadran 

IV

Kuadran 

III

Kuadran 

I

P1 P2
P3
P4P5

P6

P7

P8

P9
P10

 

Gambar 4.2 Diagram Klasifikasi Kepentingan Dengan Konsep 

Servqual Pada E-Services 
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Diagram 4.2 merupakan hasil pemetaan atribut kebutuhan 

konsumen pada e-services menjadi empat kuadran yang mempengaruhi 

kualitas e-services. Yang termasuk pada Kuadran I, yaitu P1 sedangkan P4 

pada titik pusat persimpangan.   

   

2. Importance-Performance Analisis Pada Website 

3.63

3.38

3.00

3.00 4.00

4.00

Tingkat Kinerja (Kepuasan) 

Tingkat 

Kepentingan
Importance-Performance Analisis Pada 

Website

P13

P21

P16

Kuadran 

II

Kuadran 

IV

Kuadran 

III

Kuadran 

I

P11

P14P17
P18P19

P15 P20

P12

 

Gambar 4.3 Diagram Klasifikasi Kepentingan Dengan Konsep 

Servqual Pada Website 

Diagram 4.3 merupakan hasil pemetaan atribut kebutuhan 

konsumen pada website menjadi empat kuadran yang mempengaruhi 

kualitas website. Yang termasuk ke dalam Kuadran I, yaitu pada butir P12 

dan P19. Sedangkan P13 dalam termasuk namun dalam titik persimpangan 

dengan Kuadran II. 
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3. Importance-Performance Analisis Pada Content Marketing 
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3.32

3.00

3.00 4.00

4.00
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Gambar 4.4 Diagram Klasifikasi Kepentingan Dengan Konsep 

Servqual Pada Content Marketing 

 

Diagram 4.2 merupakan hasil pemetaan atribut kebutuhan 

konsumen pada content marketing menjadi empat kuadran yang 

mempengaruhi kualitas content marketing. Yang termasuk ke dalam 

Kuadran I, yaitu P22 sedangkan P 23 termasuk namun dalam persimpangan 

dengan II.  
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4.2.5.Pembuatan House of Quality (HOQ) 

House of Quality merupakan matriks dalam penerapan Quality Function 

Deployment. Dengan matriks ini bertujuan untuk mengidentifikasi voice of 

customer dan technical responses di mana perusahaan mampu menjawab untuk 

dapat memenui kebutuhan konsumen tersebut. Dalam membangun rumah 

kualitas (house of quality) terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Identifikasi atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer) 

2. Identifikasi persyaratan teknik (Technical Responses) 

3. Pembuatan matriks hubungan antara kebutuhan konsumen dan persyaratan 

teknik (Relationship Matrix) 

4. Pembuatan matriks hubungan antar persyaratan teknik (Technical 

Correlation) 

5. Pengembangan prioritas kebutuhan konsumen (Planning Matrix) 

6. Pengembangan prioritas persyaratan teknik 

7. Pembuatan matriks House of Quality 

 

4.2.5.1.Identifikasi Atribut Kebutuhan Konsumen (Voice of Customer) 

Atribut kebutuhan konsumen ditentukan dari dimensi kualitas 

digital marketing (e-services, website dan content marketing). Penentuan 

atribut kebutuhan konsumen didapatkan dengan melakukan observasi awal, 

yaitu dengan melakukan wawancara kepada para peserta program I’m On 

My Way untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka serta 

melakukan brainstorming dengan tim I’m On My Way yang memiliki 

kapabilitas dan kompetensi untuk dapat menentukan atribut-atribut digital 

marketing (e-services, website dan content marketing), brainstorming ini 

dilakukan dengan CEO, business development, marketing dan program 

specialist. Hal ini tentunya untuk dapat menjawab dari objektif dari 

penelitian ini.  

Berikut adalah daftar atribut kebutuhan konsumen dimensi kualitas 

digital marketing (e-services, website dan content marketing: 
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1. Atribut Kebutuhan Konsumen E-Services 

Atribut ini ditentukan berdasarkan dimensi kualitas e-services, yaitu reliability, responsiveness, credibility 

(kepercayaan) dan personalitation: 

Tabel 4.21 Atribut Dimensi Kualitas E-services 

Dimensi Butir Atribut 

Reliability 

P1 Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan  

P2 Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan tujuan hidup 

P3 Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memulai perjalanan tujuan hidup  

Responsiveness 

P4 Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kapanpun 

P5 
Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta untuk dapat menyelesaikan 

program I’m On My Way  

P6 
Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk menyelesaikan program I’m On 

My Way 

Credibility (Kepercayaan) 
P7 Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif   

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 

Personalisation 

P9 Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup 

P10 
Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam menjalankan perjalanan tujuan 

hidup  
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2. Atribut Kebutuhan Konsumen Website 

Atribut kebutuhan konsumen ini  ditentukan berdasarkan dimensi kualitas webqual 4.0, yaitu usability, information quality dan 

service interactions: 

Tabel 4.22 Atribut Dimensi Kualitas Website 

Dimensi Butir Atribut 

Usability 

P11 Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi dan fitur) 

P12 Tampilan website I’m On My Way menarik 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 

Information Quality 

P14 Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

P15 Website I’m On My Way selalu up to date 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 

Service Interaction 

P17 Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang baik 

P18 Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti program I’m On My Way 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 

P20 Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya 

P21 Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan tim I’m On My Way 
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3. Atribut Kebutuhan Konsumen Content Marketing 

Atribut ini ditentukan berdasarkan dimensi kualitas valuable content, yaitu helpful, entertaining, authentic, relevant dan timely: 

Tabel 4.23 Atribut Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi Butir Atribut 

Helpful 
P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 

P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 

Entertaining 

P24 Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup saya 

P25 Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup 

P26 Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion dan tujuan hidup saya 

Authentic 
P27 Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan hidup 

P28 Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis lainnya  

Relevant 
P29 Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 

P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup    

Timely P31 Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion dan tujuan hidup saya 
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4.2.5.2.Identifikasi Persyaratan Teknik (Technical Responses/Hows) 

Persyaratan teknik (technical responses) merupakan karakteristik 

teknik untuk dapat menjawab kebutuhan konsumen. Pada dasarnya 

technical responses merupakan langkah-langkah teknik yang dapat 

perusahaan lakukan untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan 

konsumen (voice of customer).  

Penentuan persyaratan teknik (technical responses) diperoleh dari 

hasil penerjemahan kebutuhan konsumen (voice of customer) terhadap 

produk atau jasa. Dalam penelitian ini technical responses ditentukan untuk 

menjawab kebutuhan konsumen (voice of customer) mengenai dimensi 

kualitas digital marketing (e-services, website dan content marketing) 

program I’m On My Way. Penentuan persyaratan teknik ini dilakukan 

dengan melakukan brainstorming bersama Tim I’m On My Way. Penentuan 

persyaratan teknik menjadi salah satu tahap yang memerlukan kerjasama 

tim, hal ini karena dalam menentukan persyaratan teknik tidak dapat 

dikerjakan oleh satu divisi namun dikerjakan oleh divisi-divisi yang terlibat 

dalam proyek ini, seperti CEO, Marketing, Business Development, dan 

Project Specialist. 

   

Berikut adalah daftar technical responses hasil dari diskusi dengan 

tim I’m On My Way: 
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1. Technical Responses Untuk E-Services 

Daftar persyaratan teknik ini ditentukan untuk menjawab atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas e-services: 

Tabel 4.24 Technical Responses Untuk E-Services 

No. Technical Responses (Hows) 

1 Memberikan fasilitasi tambahan yang bersifat intensif 

2 Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran 

3 Menambah pilihan metode dan format teknis pembelajaran program I’m On My Way 

4 Peningkatan quality assurance pada materi baru dalam program I’m On My Way 

5 Peningkatan pemantauan kondisi format materi pembelajaran program I’m On My Way 

6 Meningkatkan layanan pemantauan hasil pembelajaran peserta setelah mengikuti Program 

7 Melakukan kerjasama (menggandeng) orang-orang yang telah mencapai tujuan hidup 

8 Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-orang yang sudah mencapai tujuan hidup di bidangnya 

9 Pemberian training kepada Tim I’m On My Way secara rutin 

10 Penambahan line layanan Customer Service 

11 Respon time yang cepat dalam pelayanan 

12 Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta 

13 Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta 

14 Memperbanyak pilihan package program I’m On My Way 

15 Meningkatkan kualitas platform pembelajaran 

16 Menambah metode pembelajaran dengan live discussion 
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2. Technical Responses Untuk Website 

Daftar persyaratan teknik berikut ditentukan untuk menjawab atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas website: 

Tabel 4.25 Technical Responses Untuk Website 

No. Technical Responses (Hows) 

1 Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way 

2 Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way 

3 Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way 

4 Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way 

5 Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way 

6 Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way 

7 Sertakan sumber konten website I’m On My Way 

8 Penambahan format konten website I’m On My Way 

9 Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam mengakses website I’m On My Way 

10 Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif 

11 Meningkatkan keamanan website I’m On My Way 

12 Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta 

13 Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way 
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3. Technical Responses Untuk Content Marketing 

Daftar persyaratan teknik ini ditentukan untuk menjawab atribut kebutuhan konsumen pada dimensi kualitas content marketing: 

Tabel 4.26 Technical Responses Untuk Content Marketing 

No. Technical Responses (Hows) 

1 Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way 

2 Pembuatan konten dengan format video 

3 Pembuatan konten dengan format audio 

4 Pembuatan konten dengan format gambar 

5 Pembuatan konten dengan format animasi 

6 Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs) 

7 Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah mencapai tujuan hidup 

8 Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) (masyarakat) 

9 Pembuatan konten tentang social experiment 

10 Pembuatan konten khusus inspiration quote 

11 Pembuatan konten terkait program I’m On My Way 

12 Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way 

13 Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way 

14 Pembuatan konten in moment 

15 Pembuatan konten brand manifesto 

16 Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy 

17 Meningkatkan pemahaman terkait digital ads 
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4.2.5.3.Pembuatan Matriks Hubungan Kebutuhan Konsumen Dengan 

Persyaratan Teknik (Relationship Matrix)  

Relationship matrix adalah langkah untuk memberikan nilai 

hubungan antara voice of customer dan technical responses. Merupakan 

matriks untuk mengukur hubungan antara kebutuhan konsumen dan 

persyaratan teknik, atau dapat dikatakan untuk mengetahui seberapa kuat 

pengaruh technical responses terhadap voice of customer. Penentuan 

relationship matrix dilakukan bersama tim I’m On My Way yang memiliki 

kompetensi dan kapabilitas program I’m On My Way, sehingga pemberian 

nilai dirasa tepat.  

Terdapat empat tipe pengaruh hubungan pada relationship matrix, 

diantaranya yaitu: 

Tabel 4.27 Simbol Pada Relationship Matrix 

Simbol Nilai Keterangan 

 9 Hubungan yang sangat kuat 

 3 Hubungannya sedang 

 1 Mungkin ada hubungan 

 0 Tidak ada hubungan 

 

Berikut merupakan relationship matrix pada dimensi kualitas digital 

marketing (e-services, website dan content marketing), untuk detail mengenai 

relationship matrix dapat dilihat pada Lampiran : 
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1. Relationship Matrix Pada E-Services 

Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memulai perjalanan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan tujuan hidup

Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kapanpun

Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta untuk dapat menyelesaikan 

program I’m On My Way

Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk menyelesaikan program I’m On 

My Way

Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif

Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat

Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup

Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam menjalankan perjalanan tujuan 

hidup
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Gambar 4.5. Relationship Matrix Pada E-Services 
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Keterangan : 

a. Nilai 1 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh hubungan lemah, yaitu 

“Memberikan fasilitas tambahan yang bersifat intensif” tidak memberikan 

pengaruh yang besar (namun lemah) pada kebutuhan konsumen mengenai 

“Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan 

hidup”. Hal ini dikarenakan program I’m On My Way di desain untuk 

memfasilitasi peserta untuk  menemukan, merancang dan menjalankan passion 

dan tujuan hidup dalam program 10 minggu. Maka dari itu fasilitas tambahan 

yang bersifat intensif tidak dapat begitu mempengaruhi atas kebutuhan 

konsumen pada poin tersebut. 

b. Nilai 3 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh hubungan yang lemah, yaitu 

“Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran” cukup 

memberikan pengaruh pada “Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada peserta”. Hal ini dikarenakan salah satu tanggung jawab Tim I’m 

On My Way yaitu selalu berinovasi untuk mengembangkan program I’m On 

My Way yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

c. Nilai 9 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh yang kuat, yaitu  

“Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta” 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap  “Program I’m On My Way memberikan 

panduan mengenai aspek-aspek yang diperlukan dalam menjalankan perjalanan 

tujuan hidup saya”. Hal ini dikarenakan online discussion setiap minggunya 

memiliki tujuan bahwa Tim I’m On My Way memberikan perhatian terhadap 

peserta saat merancang dan menjalankan tujuan hidup melalui metode yang ada 

pada program I’m On My Way.  Tim I’m On My Way  membantu peserta saat  

merancang dan menjalankan tujuan hidup melalui forum diskusi.
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2. Relationship Matrix Pada Website 

Website I’m On My Way mudah diakses

Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi 

dan fitur)

Tampilan website I’m On My Way menarik

Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

Website I’m On My Way selalu up to date

Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan

Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang baik

Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti 

program I’m On My Way

Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman

Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya
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Gambar 4.6. Relationship Matrix Pada Website 
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Keterangan : 

a. Nilai 1 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh lemah, yaitu “Penambahan 

format konten website I’m On My Way” memiliki pengaruh yang lemah pada 

“Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya”. Format konten memiliki fungsi masing-masing, seperti format 

video lebih bagus untuk konten-konten hiburan, edukasi dan lain-lain 

sedangkan format konten GIFs lebih cocok digunakan pada konten yang 

bersifat funny (meme). Tentu penentuan format konten memiliki pengaruh pada 

informasi yang akan ditampilkan, namun hany memberikan pengaruh yang 

lemah dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, karena 

poin tersebut dapat ditunjukkan dari isi dan sumber informasi yang akan 

disampaikan. 

b. Nilai 3 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh sedang, yaitu “Mendesain 

ulang tampilan website I’m On My Way” terhadap “Website I’m On My Way 

mudah diakses”. Hal ini dimaksudkan bahwa kemudahan akses juga 

dipengaruhi pada desain website, semakin banyak detail pada desain website 

maka akan mempengaruhi aksesibilias dari website tersebut. Namun 

pengaruhnya sedang, karena yang memiliki pengaruh kuat pada kemudahan 

akses website, yaitu diantaranya fitur website, database dan lain-lain. 

c. Nilai 9 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh kuat, yaitu “Peningkatan 

kualitas database konten website I’m On My Way” berpengaruh kuat terhadap 

“Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way 

yang baik”. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kualitas konten pada website 

dapat menunjukkan reputasi pada suatu website. Semakin baik kualitas website 

(isi konten) maka akan menunjukkan image pada sebuah website.    

 



137 
 

3. Relationship Matrix Pada Content Marketing 

Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan 

hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My 

Way

Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan 

hidup

Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya 

mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

passion dan tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan 

tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis 

lainnya

Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami

Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan 

hidup

Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani 

passion dan tujuan hidup saya
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Gambar 4.7. Relationship Matrix Pada Content Marketing 
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Keterangan : 

a. Nilai 1 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh lemah, yaitu “Meningkatkan 

pemahaman terkait Social Media Strategy” memiliki pengaruh lemah terhadap 

“Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pengetahuan 

mengenai program I’m On My Way”. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap 

platform social media memiliki algoritma yang berbeda-beda, yang 

memberikan dampak pada konten yang di posting di timeline social media. 

Dampak yang dimaksud bahwa format konten yang tidak sesuai (isi konten, 

huruf, gambar dll) maka tidak dapat di posting dengan baik di social media, 

sehingga konten yang diposting tidak muncul di timeline social media 

audiences. Oleh karena itu pemahaman akan social media strategy sedikit 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan konten yang di posting di akun 

social media karena pengaruh besar tetap pada isi konten itu sendiri dalam 

mengedukasi konsumen terkait program I’m On My Way. 

b. Nilai 3 pada gambar diatas memiliki arti hubungan sedang, yaitu “Pembuatan 

konten dengan format animas” cukup berpengaruh terhadap “Konten media 

sosial I’m On My Way memberikan manfaat bagi saya dalam menemukan dan 

menjalankan passion dan tujuan hidup saya”. Cukup berpengaruh karena format 

konten animasi tidak memberikan dampak emosional yang tinggi dibandingkan 

format konten lainnya yang menggunakan model manusia sesungguhnya. 

Sehingga animasi dapat merepresentasikan keadaan namun tidak begitu 

emosional. 

c. Nilai 9 pada gambar di atas memiliki arti pengaruh kuat, yaitu bahwa 

“Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way” 

sangat berpengaruh terhadap “Konten media sosial I’m On My Way berbeda 

dengan konten akun media sosial lainnya”. Hal ini karena pembuat konten 

adalah orang dibalik pada pembuatan konten itu sendiri, sehingga dibutuhkan 

daya kreativitas, smart intelligence dan kemampuan untuk penulisan yang baik 

untuk dapat menciptakan konten-konten yang powerful dan berbeda dengan 

akun lainnya. 
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4.2.5.4.Pembuatan Matriks Hubungan Antar Persyaratan Teknik 

(Technical Correlation) 

Pada tahap ini yaitu untuk menentukan hubungan antar technical 

responses. Technical correlation merupakan hubungan dan saling 

keterkaitan antar tehnical responses yang dinyatakan dengan hubungan 

139egative atau positif. Technical responses ini merupakan bagian atap dari 

technical matrix yang bertujuan untuk menentukan apakah technical 

responses saling mendukung atau sebaliknya, yaitu  saling mengganggu.  

Hubungan antar technical responses dalam technical correlation 

terdapat empat tipe hubungan, yang ditandai dalam symbol berikut ini: 

Tabel 4.28 Simbol Pada Technical Correlation 

Simbol Keterangan 

 hubungan positif kuat, apabila antar technical responses 

saling mendukung dalam pelaksanaan perbaikan. 

 hubungan positif lemah, apabila antar technical responses 

mempengaruhi dalam pelaksanaan perbaikan. 

 hubungan negatif kuat, apabila antar technical responses 

saling mengganggu dalam pelaksanaan perbaikan. 

 hubungan negatif lemah, apabila antar technical responses 

cukup mengganggu dalam pelaksanaan perbaikan. 

 

Penentuan hubungan technical responses dalam technical 

correlation dibantu oleh tim I’m On My Way, untuk dapat mengidentifikasi 

apakah ada tidaknya hubungan antar technical responses tersebut. Serta 

apakah hubungannya saling mendukung atau sebaliknya yaitu saling 

mengganggu. Sehingga pembuatan technical correlation dapat dilakukan 

dengan tepat.   

Berikut merupakan technical correlation pada digital marketing (e-

services, website dan content marketing) program I’m On My Way : 
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1. Technical Correlation Pada E-Services 

 

Gambar 4.8. Technical Correlation Pada E-Services 
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Keterangan : 

a. Simbol lingkaran hitam memiliki arti hubungan yang positif kuat (searah), yaitu 

“Memberikan fasilitas tambahan yang bersifat intensif” memiliki hubungan yang kuat 

dengan “Penambahan line layanan customer service”. Hal ini karena program I’m On 

My Way dirancang dengan pembalajaran online system, sehingga banyak peserta 

yang berada diluar Jakarta, oleh karena itu ketika akan mengimplementasikan fasilitas 

tambahan yang bersifat intensif maka akan diimplementasikan pula penambahan line 

layanan customer services untuk dapat memberikan layanan kepada banyak peserta. 

b. Simbol lingkaran putih memiliki arti hubungan positif lemah (searah), yaitu 

implementasi “Melakukan kerjasama dengan orang-orang berpengaruh (public 

figure) yang telah mencapai tujuan hidup” memiliki cukup hubungan dengan 

implementasi “Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-

orang (public figure) yang sudah mencapai tujuan hidup”. Dalam hal ini, format 

pembelajaran yang sudah ada yaitu dengan sistem e-learning namun dengan 

mengimplementasikan kerjasama dengan public figure maka ada kemungkinan dapat 

untuk menambah format pembelajaran yaitu dengan mengadakan live webinar.      
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2. Technical Correlation Pada Website 

Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way

Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way

Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way

Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way

Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way

Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way

Sertakan sumber konten website I’m On My Way

Penambahan format konten website I’m On My Way

Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam mengakses website I’m On 

My Way

Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif

Meningkatkan keamanan website I’m On My Way

Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta

Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way
 

Gambar 4.9. Technical Correlation Pada Website 
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Keterangan : 

a. Simbol lingkaran putih pada gambar diatas memiliki arti hubungan positif lemah 

(searah), yaitu implementasi “Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My 

Way” juga dapat mengimplementasikan “Peningkatan jumlah database konten 

website I’m On My Way”. Hal ini karena fokus pemeliharaan dan pengembangan 

website, yaitu untuk membuat website I’m On My Way selalu up to date, aman dari 

hacker dan membuat website I’m On My Way menarik untuk selalu dikunjungi. Dan 

salah satu hal yang dapat mencapai tujuan website I’m On My Way selalu dikunjungi 

yaitu dengan menambah jumlah postingan konten di website sehingga pengunjung 

tidak bosan dengan konten yang bersifat statis (konten yang tidak berganti-ganti). 

b. Simbol lingkaran hitam memiliki arti hubungan positif kuat (searah), yaitu dengan 

mengimplementasikan “Mendesain alur pengalaman pengguna website (customer 

journey) dalam mengakses website I’m On My Way” maka juga akan 

diimplementasikan “Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif”. 

Website yang interaktif memberikan pengalaman yang berbeda saat mengunjungi 

sebuah website, misalkan proses transaksi pembelian maka pengunjung harus 

melakukan step-by-step sampai proses transaksi pembelian selesai. Oleh karena itu 

dalam setiap step perlu memberikan kesan positif terhadap pengunjung salah satunya 

dengan memberikan arahan proses transaksi melalui sebuah video/audio pada website 

sehingga akan terasa lebih interaktif untuk memberikan pelayanan proses transaksi 

pembelian sampai selesai.  
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3. Technical Correlation Pada Content Marketing 

Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way

Pembuatan konten dengan format video

Pembuatan konten dengan format audio

Pembuatan konten dengan format gambar

Pembuatan konten dengan format animasi

Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs)

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah mencapai tujuan hidup

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) (masyarakat)

Pembuatan konten tentang social experiment

Pembuatan konten khusus inspiration quote

Pembuatan konten terkait program I’m On My Way

Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way

Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way

Pembuatan konten in moment

Pembuatan konten brand manifesto

Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy

Meningkatkan pemahaman terkait digital ads
 

Gambar 4.10. Technical Correlation Pada Content Marketing 



145 
 

Keterangan : 

a. Simbol lingkaran putih memiliki arti hubungan positif lemah (searah), yaitu 

implementasi pembuatan konten dengan format gambar tidak bisa di konversi 

ke dalam konten dengan format animasi. Namun sebaliknya, pembuatan konten 

dengan format animasi dapat dikonversi menjadi konteng dengan format 

gambar, yaitu dengan memotong scene pada animasi tersebut. Oleh karena itu 

hubungan antar persyaratan teknik ini bersifat positif lemah. 

b. Simbol lingkara hitam memiliki arti hubungan positif kuat (searah), yaitu 

dengan “Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy” maka sangat 

perlu “Meningkatkan pemahaman terkait digital ads”. Hal ini dimaksudkan 

bahwa platform social media, khususnya akun bisnis mengharuskan untuk 

melakukan digital ads karena algoritma yang berbeda dengan algoritma pada 

akun pribadi. Oleh karena itu pemahaman akan social media strategy juga 

diperlukan terkait digital ads yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan 

bisnis perusahaan, seperti meningkatkan engagement dengan konsumen, 

mendorong konsumen untuk ikut serta dalam digital activity yang 

diselenggarakan oleh perusahaan dan lain-lain.  
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4.2.5.5. Pengembangan Prioritas Kebutuhan Konsumen (Planning 

Matrix) 

Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan prioritas kebutuhan 

konsumen. Hal ini tentunya perusahaan perlu mengetahui kebutuhan 

konsumen yang perlu diprioritaskan untuk dapat segera dipenuhi, karena 

tidak semua kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dalam waktu yang sama 

oleh perusahaan. Penentuan prioritas kebutuhan konsumen dilakukan 

dengan beberpa tahapan, yaitu: 

1. Penentuan tingkat kepentingan dan kepuasan 

2. Penentuan nilai sasaran/target (goal) 

3. Penentuan rasio perbaikan (improvement ratio) 

4. Penentuan titik penjualan (sales point) 

5. Menghitung nilai raw weight dan normalized raw weight 

 

A. Penentuan  Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan dan Gap Skor 

Tujuan pembuatan QFD yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen atas suatu produk atau jasa, perusahaan perlu mengidentifikasi 

hal tersebut untuk dapat mencapai business objectives-nya. Perusahaan 

kemungkinan kecil dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan 

konsumen, oleh karena itu perlu ditentukan prioritas kebutuhan konsumen 

yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Karenanya, dalam pembuatan QFD 

perlu diketahui tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan atribut kebutuhan 

konsumen terhadap produk atau jasa. 

Sebelumnya telah diketahui tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan atas atribut kebutuhan konsumen terhadap digital marketing (e-

services, website dan content marketing) program I’m On My Way. Berikut 

merupakan hasil tingkat kepentingan, tingkat kepuasan dan gap skor pada 

atribut kebutuhan konsumen program I’m On My Way: 

  



147 
 

Tabel 4.29 Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan dan Gap Skor Dimensi Kualitas E-Services 

Dimensi Kualitas Butir Atribut  Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 

Gap Skor 

Reliability 

P1 Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan  

3.09 3.59 -0.50 

P2 Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 

3.16 3.50 -0.34 

P3 Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung 

dalam memulai perjalanan tujuan hidup  

3.21 3.63 -0.41 

Responsiveness 

P4 Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta 

kapanpun 

3.20 3.55 -0.36 

P5 Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi 

kebutuhan peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way  

3.07 3.54 -0.46 

P6 Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta 

untuk menyelesaikan program I’m On My Way 

3.00 3.41 -0.41 

Credibility 

(kepercayaan) 

P7 Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-

nilai positif   

3.48 3.82 -0.34 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 3.41 3.64 -0.23 

Personalisation 
P9 Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang 

tujuan hidup 

3.16 3.39 -0.23 

P10 Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek 

dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup  

3.20 3.43 -0.23 

Tingkat kepentingan tertinggi yaitu pada butir P7, Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai 

positif. Program I’m On My Way bertujuan untuk memfasilitasi individu untuk mencapai tujuan hidup, maka nilai-nilai positif menjadi 

hal yang penting yang harus ada pada program ini. Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi yaitu pada P7, artinya peserta merasa program 

I’m On My Way sudah menunjukkan nilai-nilai positifnya. Namun gap tertinggi terjadi pada butir P1, yaitu Program I’m On My Way 

membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup. Peserta belum merasa puas terhadap kinerja pelayanan Tim I’m On My Way 

untuk membantu peserta menemukan passion dan tujuan hidup, hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti waktu, metode dll.   
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Tabel 4.30 Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan dan Gap Skor Dimensi Kualitas Website 

Dimensi Kualitas Butir Atribut Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 

Gap Skor 

Usability 

P11 Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan 

(148ystem navigasi dan fitur) 

3.38 3.54 -0.16 

P12 Tampilan website I’m On My Way menarik 3.30 3.68 -0.38 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 3.38 3.73 -0.36 

Information Quality 

P14 Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya 

3.52 3.63 -0.11 

P15 Website I’m On My Way selalu up to date 3.30 3.55 -0.25 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 3.41 3.66 -0.25 

Service Interaction 

P17 Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My 

Way yang baik 

3.46 3.66 -0.20 

P18 Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat 

mengikuti program I’m On My Way 

3.41 3.66 -0.25 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 3.29 3.64 -0.36 

P20 Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta 

lainnya 

3.41 3.55 -0.14 

P21 Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan 

tim I’m On My Way 

3.32 3.57 -0.25 

Tingkat kepentingan tertinggi, yaitu pada butir P12, Tampilan website I’m On My Way menarik. Hal ini tentunya sebagai 

perusahaan digital, website memiliki peranan penting untuk menunjukkan image dari perusahaan tersebut. Maka tampilan website 

menjadi hal  yang paling penting. Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi pada butir P14, yaitu Website I’m On My Way sudah 

memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Informasi ini dibuktikan dengan adanya informasi yang jelas dan lampiran 

dokumentasi kegiatan sehingga dapat menunjukkan kredibilitas suatu informasi. Tingkat kesenjangan tertinggi (gap) terjadi pada butir 

P12, konsumen merasa bahwa website I’m On My Way saat ini dirasa kurang atau tidak menarik baik dari segi desain maupun layout 

website. Oleh karena itu, poin ini menjadi salah satu pertimbangan yang perlu diperbaiki kedepannya.  
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Tabel 4.31 Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan dan Gap Skor Dimensi Kualitas Content Marketing 

Dimensi 

Kualitas 

Butir Pertanyaan Tingkat 

Kepuasan 

Tingkat 

Kepentingan 

Gap 

Skor 
Helpful 

P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 3.11 3.59 -0.48 

P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 3.32 3.57 -0.25 

Entertaining 

P24 Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup saya 3.34 3.64 -0.30 

P25 Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa itu 

passion dan tujuan hidup 

3.41 3.64 -0.23 

P26 Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion dan 

tujuan hidup saya 

3.43 3.61 -0.18 

Authentic 
P27 Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan hidup 3.34 3.50 -0.16 

P28 Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis lainnya  3.25 3.43 -0.18 

Relevant 
P29  Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 3.32 3.38 -0.05 

P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup   3.41 3.50 -0.09 

Timely P31 Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion dan 

tujuan hidup saya 

3.27 3.48 -0.21 

Tingkat kepentingan tertinggi, yaitu pada butir P24 dan P25, yaitu konten media sosial yang menginspirasi dan memberikan 

kesan positif. Hal ini karena konsumen merasa konten yang inspiratif dan positif akan mendorong mereka memulai menjalankan tujuan 

hidup yang sesuai dengan value yang ditawarkan pada program I’m On My Way. Sedangkan tingkat kepuasan tertinggi pada P26, yaitu 

konsumen sudah merasa puas dengan konten media sosial I’m On My Way yang mendorong konsumen untuk mengetahui lebih lanjut 

akan passion dan tujuan hidup. Konten tipe ini bisa berupa quote yang inspiratif ataupun testimoni dari public figure yang sudah 

mencapai tujuan hidupnya. Tingkat kesenjangan tertinggi yaitu pada butir P22. Konsumen merasa konten media sosial I’m On My 

Way belum mengedukasi dengan baik terkait program yang ditawarkan, sehingga perlu adanya konten yang fokus untuk mengedukasi 

konsumen mengenai program I’m On My Way itu sendiri. 
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B. Penentuan Nilai Sasaran (Goal) 

Selanjutnya dalam tahap pengembangan prioritas kebutuhan 

konsumen, yaitu menentukan nilai sasaran (goal). Perusahaan seharusnya 

menentukan nilai sasaran (goal) pada setiap atribut kebutuhan konsumen, 

dalam hal ini perusahaan dapat mengukur titik target yang harus dicapai 

dalam proses peningkatan kinerja atribut kebutuhan konsumen.  

Penetapan nilai sasaran merupakan upaya target standar yang harus 

diberikan kepada konsumen pada setiap atribut kebutuhan konsumen. Dan 

tentu nilai sasaran atau target ini merupakan proyeksi nilai yang optimum, 

sehingga pencapaian kinerja dapat memenuhi harapan konsumen atas 

kebutuhan suatu produk atau jasa.  

Untuk menentukan nilai sasaran (goal), digunakan skala Likert lima 

tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak Baik 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

Tim I’m On My Way telah menentukan nilai sasaran atau target pada 

setiap atribut, dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Nilai Sasaran Atribut Kebutuhan Konsumen Pada E-Services 

Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memulai 

perjalanan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan tujuan 

hidup

Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kapanpun

Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta untuk 

dapat menyelesaikan program I’m On My Way

Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk 

menyelesaikan program I’m On My Way

Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif

Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat

Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup

Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam 

menjalankan perjalanan tujuan hidup
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Gambar 4.11 Nilai Sasaran Atribut Dimensi Kualitas E-Services 

 

2. Nilai Sasaran Atribut Kebutuhan Konsumen Pada Website 

Website I’m On My Way mudah diakses

Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi 

dan fitur)

Tampilan website I’m On My Way menarik

Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

Website I’m On My Way selalu up to date

Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan

Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang 

baik

Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti 

program I’m On My Way

Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman

Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya

Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan tim I’m On 

My Way
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Gambar 4.12 Nilai Sasaran Atribut Dimensi Kualitas Website 
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3. Nilai Sasaran Atribut Kebutuhan Konsumen Pada Content 

Marketing 

Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan 

tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m 

On My Way

Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan 

tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya 

mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai passion dan tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion 

dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program 

sejenis lainnya

Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang 

saya alami

Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan 

tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan 

menjalani passion dan tujuan hidup saya
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5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

Butir

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

Dimensi

Helpful

Entertaining

Authentic

Relevant

Timely

 

Gambar 4.13 Nilai Sasaran Atribut Dimensi Kualitas Content 

Marketing 

 

C. Penentuan Rasio Perbaikan (Improvement Ratio) 

Rasio perbaikan merupakan nilai perbaikan pada setiap atribut. Nilai 

ini didapatkan dari perbandingan antara nilai sasaran/target dengan tingkat 

kepuasan atas atribut kebutuhan konsumen. Secara matematis, rasio 

perbaikan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
𝐺𝑜𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛
   (21) 

 

Berikut adalah nilai rasio perbaikan pada setiap atribut kebutuhan 

konsumen pada digital marketing I’m On My Way: 
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Tabel 4.32 Improvement Ratio Pada E-Services 

Dimensi 

Kualitas 

Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan Tingkat 

Kepuasan 

Goal Improvement 

Ratio 

Reliability 

P1 Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan  

3.09 5 1.62 

P2 Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 

3.16 5 1.58 

P3 Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung 

dalam memulai perjalanan tujuan hidup  

3.21 5 1.56 

Responsiveness 

P4 Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta 

kapanpun 

3.20 5 1.56 

P5 Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan 

peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way  

3.07 4 1.30 

P6 Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta 

untuk menyelesaikan program I’m On My Way 

3.00 5 1.67 

Credibility 

(Kepercayaan) 

P7 Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-

nilai positif   

3.48 5 1.44 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 3.41 5 1.47 

Personalisation 
P9 Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang 

tujuan hidup 

3.16 5 1.58 

P10 Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek 

dalam menjalankan perjalanan tujuan hidup  

3.20 5 1.56 

Dari tabel di atas, nilai skala perbaikan yang paling tinggi, yaitu pada butir P6 (Tim I’m On My Way dapat mengatasi 

permasalahan yang di alami peserta untuk dapat menyelesaikan program I’m On Myy Way). Tim I’m On My Way perlu meningkatkan 

pelayanannya dalam membantu peserta ketika mengalami permasalahan, baik permasalahan yang terkait dengan program ataupun 

terkait platform digital yang digunakan dalam pembelajaran online system. Seperti persyaratan teknik yang sudah dirumuskan dan 

pembuatan relationship matrix maka yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan training kepada tim I’m On My Way serta 

meningkatkan kualitas platform pembelajaran.  
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Tabel 4.33 Improvement Ratio Pada Website 

Dimensi Kualitas Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan Tingkat 

Kepuasan 

Goal Improvement 

Ratio 

Usability 

P11 Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan 

(sistem navigasi dan fitur) 

3.38 5 1.48 

P12 Tampilan website I’m On My Way menarik 3.30 5 1.51 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 3.38 4 1.19 

Information Quality 

P14 Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan 

dapat dipercaya 

3.52 5 1.42 

P15 Website I’m On My Way selalu up to date 3.30 5 1.51 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 3.41 5 1.47 

Service Interaction 

P17 Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My 

Way yang baik 

3.46 5 1.44 

P18 Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat 

mengikuti program I’m On My Way 

3.41 5 1.47 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 3.29 4 1.22 

P20 Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta 

lainnya 

3.41 4 1.17 

P21 Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan 

tim I’m On My Way 

3.32 5 1.51 

Dari tabel dapat diketahui bahwa tingkat perbaikan tertinggi yaitu pada butir P12 dan P15. Tampilan website I’m On My Way 

yang menarik dan selalu up to date menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian perbaikan tinggi. Sesuai dengan persyaratan teknik 

dan relationship matrix yang sudah dibuat, maka langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki hal ini yaitu 

dengan mendesain ulang fitur dan tampilan website agar lebih menarik serta dengan meningkatkan jumlah konten yang berkualitas 

sehinggan website I’m On My Way akan selalu up to date  dengan informasi-informasi yang relevan dengan program I’m On My Way. 
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Tabel 4.34 Improvement Ratio Pada Content Marketing 

Dimensi 

Kualitas 

Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan Tingkat 

Kepuasan 

Goal Improvement 

Ratio 
Helpful 

P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 3.11 5 1.61 

P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 3.32 5 1.51 

Entertaining 

P24 Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup saya 3.34 5 1.50 

P25 Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa itu 

passion dan tujuan hidup 

3.41 5 1.47 

P26 Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion 

dan tujuan hidup saya 

3.43 5 1.46 

Authentic 
P27 Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan hidup 3.34 4 1.20 

P28 Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis lainnya  3.25 4 1.23 

Relevant 
P29  Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 3.32 4 1.20 

P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup   3.41 4 1.17 

Timely P31 Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion dan 

tujuan hidup saya 

3.27 4 1.22 

Tabel 4.34 menunjukkan rasio perbaikan pada content marketing program I’m On My Way. Nilai rasio perbaikan tertinggi, 

yaitu pada butir P22, yaitu konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan pada poin tersebut, yaitu pembuatan konten dengan beberapa format seperti 

format video, audio maupun animasi yang masih jarang dibuat. Hal ini selain jarang dibuat namun berdasarkan behavior konsumen di 

dunia digita bahwa mereka lebih menyukai konten-konten audio-visual yang memberikan pengalaman berbeda dan tentunya lebih 

interaktif. Selain dengan penambahan format konten, hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat konten brand manifesto yang 

merupakan konten kampanye yang bersifat emosional. Langkah-langkah tersebut merupakan persyaratan teknik dan relationship matrix 

yang telah dibuat. 
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D. Penentuan Titik Penjualan (Sales Point) 

Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik penjualan (sales point). 

Sales point merupakan besarnya nilai jual pada setiap atribut kebutuhan 

konsumen, dalam hal ini perusahaan menentukan atribut kebutuhan 

konsumen yang mampu dalam memberikan kontribusi pada penjualan 

produk atau jasa. Terdapat tiga kelompok nilai dalam sales point, yaitu: 

Tabel 4.35 Penentuan Sales Point 

Nilai Keterangan 

1.0 Tidak terdapat penjualan 

1.2 Titik penjualan sedang 

1.5 Titik Penjualan tinggi 

 

Berikut sales point pada atribut digital marketing (e-services, 

website dan contet marketing) program I’m On My Way yang telah 

ditentukan oleh tim I’m On My Way: 

1. Sales Point Pada E-Services 

Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memulai 

perjalanan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan 

tujuan hidup

Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kapanpun

Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta 

untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way

Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk 

menyelesaikan program I’m On My Way

Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif

Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat

Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup

Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam 

menjalankan perjalanan tujuan hidup
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Gambar 4.14 Sales Point Pada E-Services 
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2. Sales Point Pada Website 

Website I’m On My Way mudah diakses

Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi 

dan fitur)

Tampilan website I’m On My Way menarik

Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

Website I’m On My Way selalu up to date

Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan

Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang 

baik

Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti 

program I’m On My Way

Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman

Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya

Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan tim I’m On 

My Way

Atribut Kebutuhan Pelanggan Goal

1

1.5

1

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1.2

1

Butir

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

Dimensi

Usability

Information Quality

Service Interaction

P21

 

Gambar 4.15 Sales Point Pada Website 

 

3. Sales Point Pada Content Marketing 

Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui 

passion dan tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program 

I’m On My Way

Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu 

passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai 

pentingnya mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai passion dan tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai 

passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial 

program sejenis lainnya

Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman 

yang saya alami

Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai 

passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan 

menjalani passion dan tujuan hidup saya
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Gambar 4.16 Sales Point Pada Content Marketing 
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E. Perhitungan Skala Kepentingan Konsumen (SKK) dan Normalisasi 

Skala Kepentingan Konsumen (NSKK) 

Tahap terakhir dalam pengembangan prioritas kebutuhan 

konsumen, yaitu menghitung nilai skala kepentingan konsumen (SKK) dan 

normalisasi skala kepentingan konsumen (NSKK). Skala kepentingan 

konsumen (SKK) merupakan informasi mengenai urutan prioritas 

perbaikan pada atribut-atribut kebuthan konsumen. SKK dapat ditentukan 

berdasarkan tiga variabel, yaitu tingkat kepentingan, rasio perbaikan dan 

titik penjualan. Normalisasi skala kepentingan konsumen (NSKK) 

menunjukkan informasi yang lengkap mengenai prioritas perbaikan pada 

atribut kebutuhan konsumen. Dalam hal ini NSKK menunjukkan urutan 

prioritas atribut kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 

NSKK merupakan hasil persentase dari nilai SKK. Semakin tinggi nilai 

SKK maka nilai NSKK juga akan semakin tinggi, yang artinya menjadi 

urutan teratas dalam prioritas pemenuhan kebutuhan konsumen.   

Secara matematis, perhitungan SKK dan NSKK adalah sebagai berikut: 

 

𝑆𝐾𝐾 = 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑋 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡     (22) 

 

𝑁𝑆𝐾𝐾 =  
𝑆𝐾𝑃

∑ 𝑆𝐾𝑃
 𝑥 100%            (23)  

 

Berikut adalah hasil dari perhitungan nilai SKK dan NSKK pada 

setiap atribut kebutuhan konsumen digital marketing (e-services, website, 

dan content marketing) program I’m On My Way: 
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1. Tabel 4.36 SKK dan NSKK Pada E-services 

Dimensi 

Kualitas 
Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan TKP IR SP SKk 

NSKK 

(%) 
Rangking 

Reliability 

P1 Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan  3.59 1.62 1.5 8.71 11.95 1 

P2 
Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan 

tujuan hidup 
3.50 1.58 1.5 8.31 11.39 2 

P3 
Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam 

memulai perjalanan tujuan hidup  
3.63 1.56 1.2 6.77 9.28 7 

Responsiveness 

P4 
Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta 

kapanpun 
3.55 1.56 1 5.56 7.63 9 

P5 
Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta 

untuk dapat menyelesaikan program I’m On My Way  
3.54 1.30 1.2 5.53 7.58 10 

P6 
Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk 

menyelesaikan program I’m On My Way 
3.41 1.67 1 5.68 7.80 8 

Credibility 

(Kepercayaan) 

P7 Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif   3.82 1.44 1.5 8.23 11.29 3 

P8 Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat 3.64 1.47 1.5 8.01 10.99 6 

Personalisation 

P9 Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup 3.39 1.58 1.5 8.05 11.05 4 

P10 
Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam 

menjalankan perjalanan tujuan hidup  
3.43 1.56 1.5 8.04 11.04 5 

Keterangan : 

TKP = Tingkat Kepentingan  IR = Improvement Ratio   SP = Sales Point 

SKK = Skala Kepentingan Konsumenq NSKK = Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen 
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2. Tabel 4.37 SKK dan NSKK Pada Website 

Dimensi 

Kualitas 
Butir Atribut Kebutuhan Pelanggan TKP IR SP SKK 

NSKK 

(%) 
Rangking 

Usability 

P11 
Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi 

dan fitur) 
3.54 1.48 1 5.24 7.37 8 

P12  Tampilan website I’m On My Way menarik 3.68 1.51 1.5 8.35 11.75 1 

P13 Website I’m On My Way mudah diakses 3.73 1.19 1 4.42 6.22 11 

Information 

Quality 

P14 Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya 3.63 1.42 1.2 6.18 8.70 6 

P15 Website I’m On My Way selalu up to date 3.55 1.51 1.5 8.07 11.35 2 

P16 Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 3.66 1.47 1.5 8.05 11.32 3 

Service 

Interaction 

P17 
Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang 

baik 
3.66 1.44 1.5 7.93 11.15 5 

P18 
Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti 

program I’m On My Way 
3.66 1.47 1.5 8.05 11.32 3 

P19 Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman 3.64 1.22 1 4.43 6.24 10 

P20 Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya 3.55 1.17 1.2 5.00 7.03 9 

P21 
Website I’m On My Way mempermudah dalam berkomunikasi dengan tim I’m On 

My Way 
3.57 1.51 1 5.38 7.56 7 

Keterangan : 

TKP = Tingkat Kepentingan  IR = Improvement Ratio   SP = Sales Point 

SKK = Skala Kepentingan Konsumenq NSKK = Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen 
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3. Tabel 4.38 SKP dan NSKP Pada Content Marketing 

Dimensi 

Kualitas 

Buti

r 
Atribut Kebutuhan Pelanggan TKP IR SP SKK 

NSKK 

(%) 
Rangking 

Helpful 
P22 Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My Way 3.59 1.61 1.5 8.66 13.81 1 

P23 Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 3.57 1.51 1.5 8.06 12.85 3 

Entertaining 

P24 
Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup 

saya 
3.64 1.50 1.5 8.18 13.04 2 

P25 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa itu 

passion dan tujuan hidup 
3.64 1.47 1 5.34 8.51 6 

P26 
Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai passion 

dan tujuan hidup saya 
3.61 1.46 1.5 7.89 12.57 4 

Authentic 
P27 

Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan 

hidup 
3.50 1.20 1 4.19 6.68 10 

P28 Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis lainnya  3.43 1.23 1 4.22 6.72 9 

Relevant 
P29  Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami 3.38 1.20 1.2 4.88 7.77 8 

P30 Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan hidup   3.50 1.17 1.2 4.93 7.85 7 

Timely P31 
Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion dan 

tujuan hidup saya 
3.48 1.22 1.5 6.39 10.19 5 

Keterangan : 

TKP = Tingkat Kepentingan  IR = Improvement Ratio   SP = Sales Point 

SKK = Skala Kepentingan Konsumenq NSKK = Normalisasi Skala Kepentingan Konsumen 
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4.2.5.6.Pengembangan Prioritas Persyaratan Teknik (Technical 

Matrix/ How Much) 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan matriks 

rumah kualitas. Dalam tahap ini yaitu menentukan prioritas persyaratan 

teknik sebagai langkah strategis perusahaan untuk menjawab kebutuhan dan 

keinginan konsumen atas suatu atribut kebutuhan konsumen terhadap 

produk atau jasa. Dalam tahap ini akan dilakukan penentuan arah perbaikan, 

penentuan tingkat kesulitan, penentuan target value serta penentuan 

prioritas dan normalisasi prioritas persyaratan teknik. 

A. Penentuan Arah Pengembangan (Direction of Improvement, DOI) 

Technical responses yang sudah teridentifikasi kemudian ditentukan 

arah pengembangannya (direction of improvement, DOI), merupakan arah 

perubahan yang harus dilakukan perusahaan terhadap technical responses 

untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Penentuan arah perbaikan 

dilakukan berdasarkan pada keadaan perusahaan saat ini dan bagaimana 

usaha yang akan dilakukam untuk mencapai target perbaikan.  

Terdapat tiga arah pengembangan, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.39 Simbol Arah Pengembangan (Direction of Improvement, 

DOI) 

Simbol Rancangan Kebutuhan Teknik 

 Keadaan saat ini akan lebih baik bila ditingkatkan sehingga target 

perusahaan dapat tercapai 

 Keadaan saat ini akan lebih baik bila diturunkan sehingga target 

perusahaan dapat tercapai 

 Keadaan saat ini sudah sesuai dengan target perusahaan 

 

Dan berikut hasil penentuan arah perbaikan pada persyaratan teknik 

digital marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m 

On My Way: 
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1. Arah Pengembangan Persyaratan Teknik E-Services 

Memberikan fasilitasi tambahan yang bersifat intensif

Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran

Menambah pilihan metode dan format teknis pembelajaran program I’m 

On My Way

Peningkatan quality assurance pada materi baru dalam program I’m On 

My Way

Peningkatan pemantauan kondisi format materi pembelajaran program I’m 

On My Way

Meningkatkan layanan pemantauan hasil pembelajaran peserta setelah 

mengikuti Program

Melakukan kerjasama (menggandeng) orang-orang yang telah mencapai 

tujuan hidup

Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-

orang yang sudah mencapai tujuan hidup di bidangnya

Pemberian training kepada Tim I’m On My Way secara rutin

Penambahan line layanan Customer Service

Respon time yang cepat dalam pelayanan

Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta

Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta

Memperbanyak pilihan package program I’m On My Way

Meningkatkan kualitas platform pembelajaran

Menambah metode pembelajaran dengan live discussion

Technical Responses DOI

 

Gambar 4.17. Arah Pengembangan (Direct of Improvement) E-

Services 

 

Penentuan arah pengembangan persyaratan teknik untuk e-service, 

di mana semuanya meningkat. Penentuan ini mempertimbangkan bahwa 

program I’m On My Way sebagai produk jasa yang memang seharusnya 

selalu meningkatkan kualitas pelayanannya.  
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2. Arah Pengembangan Persyaratan Teknik Website 

Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way

Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way

Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way

Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way

Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way

Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way

Sertakan sumber konten website I’m On My Way

Penambahan format konten website I’m On My Way

Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam 

mengakses website I’m On My Way

Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif

Meningkatkan keamanan website I’m On My Way

Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta

Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way

Technical Responses DOI

 

Gambar 4.18. Arah Pengembangan (Direct of Improvement) Website 

 

Penentuan arah pengembangan persyaratan teknik untuk website, 

yaitu semuanya meningkat. Hal ini dipertimbangkan bahwa website 

merupakan platform digital yang merepresentasikan perusahaan, sebagai 

pengganti bukti fisik di digital. Oleh karenanya, semua persyaratan teknik 

sudah seharusnya ditingkatkan untuk membangun image  dan kredibilitas 

perusahaan di digital. 
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3. Arah Pengembangan Persyaratan Teknik Content Marketing 

Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way

Pembuatan konten dengan format video

Pembuatan konten dengan format audio

Pembuatan konten dengan format gambar

Pembuatan konten dengan format animasi

Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs)

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah 

mencapai tujuan hidup

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) 

Pembuatan konten tentang social experiment

Pembuatan konten khusus inspiration quote

Pembuatan konten terkait program I’m On My Way

Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way

Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way

Pembuatan konten in moment

Pembuatan konten brand manifesto

Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy

Technical Responses DOI

Meningkatkan pemahaman terkait digital ads
 

Gambar 4.19. Arah Pengembangan (Direct of Improvement) Content 

Marketing 

Penentuan arah pengembangan persyaratan teknik untuk content 

marketing, hampir semuanya meningkat, kecuali pada pemahaman social 

media strategy dan digital ads. Content marketing sebagai strategi 

pemasaran baru di dunia digital adalah menjadi alat yang poweful untuk 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal yang harus ditekankan dalam 

content marketing, yaitu mengenai isi kontennya. Sedangkan social media 

strategy dan digital ads hanya sebagai strategi distribusi konten yang 

memang hanya perlu meningkatkan pada pemahaman tertentu.     
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B. Penentuan Tingkat Kesulitan 

Tingkat kesulitan berguna sebagai bahan untuk mengevaluasi 

kemampuan manajemen dalam mengimplementasikan perbaikan kualitas 

dari persyaratan teknik yang sudah ditentukan. Dalam matriks ini berisi 

tingkat kesulitan yang mungkin akan dialami oleh pihak manejemen ketika 

akan mengimplementasikan persyartan teknik yang bertujuan untuk 

menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen.  

Tingkat kesulitan ditentukan oleh tim I’m On My Way yang 

didasarkan atas kemampuan tim dalam mengimplementasikan persyaratan 

teknik yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Penentuan tingkat kesulitas dilakukan dengan menggunakan skala 

Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Mudah 

2 = Mudah 

3 = Cukup Sulit 

4 = Sulit 

5 = Sangat Sulit 

 

Berikut adalah hasil penentuan tingkat kesulitan untuk setiap 

persyaratan teknik pada digital marketing (e-services, website dan content 

marketing): 
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1. Tingkat Kesulitan Persyaratan Teknik Untuk E-Services 

Memberikan fasilitasi tambahan yang bersifat intensif

Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran

Menambah pilihan metode dan format teknis pembelajaran program I’m 

On My Way

Peningkatan quality assurance pada materi baru dalam program I’m On 

My Way

Peningkatan pemantauan kondisi format materi pembelajaran program I’m 

On My Way

Meningkatkan layanan pemantauan hasil pembelajaran peserta setelah 

mengikuti Program

Melakukan kerjasama (menggandeng) orang-orang yang telah mencapai 

tujuan hidup

Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-

orang yang sudah mencapai tujuan hidup di bidangnya

Pemberian training kepada Tim I’m On My Way secara rutin

Penambahan line layanan Customer Service

Respon time yang cepat dalam pelayanan

Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta

Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta

Memperbanyak pilihan package program I’m On My Way

Meningkatkan kualitas platform pembelajaran

Menambah metode pembelajaran dengan live discussion

5

3
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5

2

5

5

Technical Responses
Tingkat 

Kesulitan

 

Gambar 4.20. Tingkat Kesulitan Persyaratan Teknik E-Services 

 

Penentuan tingkat kesulitan untuk persyaratan teknik e-services, 

mempertimbangkan pada kemampuan tim (soft skill) dalam memberikan 

pelayanan produk jasa ke konsumen. Dalam hal ini mempertimbangkan 

pada sumber daya, baik dari jumlah tim maupun kemampuan masing-

masing anggota tim untuk dapat memberikan kontribusi pada pencapaian 

setiap atribut persyaratan teknik.  
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2. Tingkat Kesulitan Persyaratan Teknik Untuk Website 

Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way

Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way

Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way

Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way

Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way

Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way

Sertakan sumber konten website I’m On My Way

Penambahan format konten website I’m On My Way

Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam 

mengakses website I’m On My Way

Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif

Meningkatkan keamanan website I’m On My Way

Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta

Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way
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Gambar 4.21. Tingkat Kesulitan Persyaratan Teknik Website 

 

Penentuan tingkat kesulitas implementasi persyaratan teknik pada 

website lebih mempertimbangkan atas dasar kemampuan teknik (hard skill) 

pada tim I’m On My Way dalam mengembangkan website. Dalam hal ini 

pertimbangan pada kemampuan dalam hal web design dan web 

programming. Ada beberapa poin yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, 

karena membutuhkan kemampuan yang lebih dalam pengembangan 

website, seperti pembuatan fitur diskusi ataupun adanya pembuatan chatbot 

di dalam website yang memiliki tingkat kesulitan yang rumit dalam 

programmingnya.  
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3. Tingkat Kesulitan Persyaratan Teknik Untuk Content Marketing 

Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way

Pembuatan konten dengan format video

Pembuatan konten dengan format audio

Pembuatan konten dengan format gambar

Pembuatan konten dengan format animasi

Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs)

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah 

mencapai tujuan hidup

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) 

Pembuatan konten tentang social experiment

Pembuatan konten khusus inspiration quote

Pembuatan konten terkait program I’m On My Way

Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way

Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way

Pembuatan konten in moment

Pembuatan konten brand manifesto

Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy
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Meningkatkan pemahaman terkait digital ads 2
 

Gambar 4.22. Tingkat Kesulitan Content Marketing 

Tingkat kesulitan pada persyaratan teknik content marketing 

ditekankan pada kemampuan (hard skill) pada pembuat konten (content 

creator). Dalam hal ini pertimbangan kesulitan pada, beragamnya 

karakteristik audiences di dunia digital yang memiliki behavior berbeda-

beda. Oleh karena itu poin utama dalam pembuatan content marketing yaitu 

ada pada isi konten, gaya bahasa dan juga desain konten yang menarik.  
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C. Penentuan Nilai Sasaran Persyaratan Teknik 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik merupakan tujuan yang 

akan dicapai oleh perusahaan setelah memperhatikan kemampuan dan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai sasaran persyaratan 

teknik menggambarkan atau menunjukkan kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan saat ini ketika akan mengimplementasikan 

persyaratan teknik. 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu : 

1 = Sangat Buruk 

2 = Buruk 

3 = Cukup Baik 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

Penentuan nilai sasaran didapatkan atau ditentukan oleh tim I’m On 

My Way. Penentuan nilai sasaran mempertimbangkan kemampuan dan 

sumber daya yang dimiliki oleh tim I’m On My Way saat ini. Pada dasarnya 

penentuan nilai sasaran bertujuan untuk dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen atas kinerja perusahaan khususnya dalam mengembangkan dan 

memperbaiki program I’m On My Way kedepannya. Yang tentunya dengan 

nilai sasaran ini akan memberikan standar dalam pencapaian persyaratan 

teknik untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen  

Berikut adalah hasil penentuan nilai sasaran yang telah ditetapkan 

pada persyaratan teknik :  
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1. Nilai Sasaran (Goal) Persyaratan Teknik Untuk E-Services 

Memberikan fasilitasi tambahan yang bersifat intensif

Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran

Menambah pilihan metode dan format teknis pembelajaran program I’m 

On My Way

Peningkatan quality assurance pada materi baru dalam program I’m On 

My Way

Peningkatan pemantauan kondisi format materi pembelajaran program I’m 

On My Way

Meningkatkan layanan pemantauan hasil pembelajaran peserta setelah 

mengikuti Program

Melakukan kerjasama (menggandeng) orang-orang yang telah mencapai 

tujuan hidup

Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-

orang yang sudah mencapai tujuan hidup di bidangnya

Pemberian training kepada Tim I’m On My Way secara rutin

Penambahan line layanan Customer Service

Respon time yang cepat dalam pelayanan

Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta

Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta

Memperbanyak pilihan package program I’m On My Way

Meningkatkan kualitas platform pembelajaran

Menambah metode pembelajaran dengan live discussion
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Gambar 4.23. Nilai Sasaran Persyaratan Teknik Untuk E-Services 

 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik untuk e-services, 

mempertimbangkan pada kondisi kemampuan tim saat ini serta kondisi 

financial perusahaan. Kemampuan tim dalam hal ini, yaitu pada soft skill 

dari anggota tim yang lebih membutuhkan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan yang optimal kepada konsumen. Selain kondisi financial juga 

berpengaruh pada penentuan nilai sasaran, karena kondisi financial menjadi 

salah satu alat dalam pencapaian suatu target bisnis.  
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2. Nilai Sasaran (Goal) Persyaratan Teknik Untuk Website 

Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way

Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way

Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way

Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way

Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way

Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way

Sertakan sumber konten website I’m On My Way

Penambahan format konten website I’m On My Way

Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam 

mengakses website I’m On My Way

Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif

Meningkatkan keamanan website I’m On My Way

Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta

Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way
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Gambar 4.24. Nilai Sasaran Persyaratan Teknik Untuk Website 

 

Penetapan nilai sasaran persyaratan teknik untuk website, lebih 

mempertimbangkan kondisi tim web design  dan web programming saat ini. 

Baik dari jumlah tim maupun kemampuan teknik (hard skill) nya. Untuk itu 

penetapan nilai sasaran yang relatif tinggi karena melihat tim di website 

yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk dapat mencapai 

implementasi atas persyaratan teknik. 
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3. Nilai Sasaran (Goal) Persyaratan Teknik Untuk Content 

Marketing

Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way

Pembuatan konten dengan format video

Pembuatan konten dengan format audio

Pembuatan konten dengan format gambar

Pembuatan konten dengan format animasi

Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs)

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah 

mencapai tujuan hidup

Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) 

Pembuatan konten tentang social experiment

Pembuatan konten khusus inspiration quote

Pembuatan konten terkait program I’m On My Way

Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way

Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way

Pembuatan konten in moment

Pembuatan konten brand manifesto

Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy
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Meningkatkan pemahaman terkait digital ads 5
 

Gambar 4.25. Nilai Sasaran Persyaratan Teknik Untuk Content 

Marketing 

Penentuan nilai sasaran persyaratan teknik pada content marketing, 

yaitu relatif tinggi. Hal ini didasari pada kemampuan pembuat konten untuk 

dapar menciptakan konten-konten yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan konsumen atau audiences di dunia digital. hal ini juga melihat 

dari nilai kesenjangan (gap skor), di mana dari semua pengukuran pada 

digital marketing, content marketing lah yang memiliki gap skor paling 

rendah diantara semuanya. 
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D. Penentuan Prioritas dan Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik 

Penentuan prioritas dan normalisasi prioritas dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui urutan peringkat prioritas pada masing-masing 

persyaratan teknik. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya setiap 

perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya sehingga kemungkinan 

kecil untuk dapat melakukan semua persyaratan teknik untuk dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam waktu yang sama. 

Oleh karena itu sangat penting perusahaan menentukan urutan prioritas 

persyaratan teknik dalam analisa QFD ini. Dengan Analisa QFD, 

perusahaan dapat mengetahui prioritas tingkat kepentingan kebutuhan 

konsumen atas produk dan jasa yang ditawarkan, kemudiang mengetahui 

tingkat kesenjangan (gap) antara tingkat harapan konsumen dengan tingkat 

kinerja perusahaan dan tentu mengetahui langkah-langkah strategis untuk 

dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.  

Perhitungan nilai prioritas diperoleh dari hasil perkalian antara nilai 

normalisasi skala kepentingan konsumen (NSKP) dan nilai hubungan antara 

kebutuhan konsumen dengan persyaratan teknik (relationship matrix). 

Sedangkan perhitungan normalisasi prioritas merupakan persentase nilai 

prioritas masing-masing persyaratan teknik dibagi dengan nilai total 

prioritas persyaratan teknik. Secara matematis, rumus perhitungan nilai 

prioritas dan normalisasi prioritas adalah: 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑃) = 𝑁𝑆𝐾𝑃 𝑥 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥         (24) 

 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑁𝑃) =
𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠

∑ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100%    (25) 

 

Berikut adalah hasil perhitungan nilai prioritas dan normalisasi 

prioritas pada masing-masing persyaratan teknik digital marketing (e-

services, website dan content marketing) program I’m On My Way:  
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1. Tabel 4.40 Prioritas dan Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik Pada E-Services 

No. Persyaratan Teknik PPT NPPT 

(%) 

Rangking 

1 Memberikan fasilitasi tambahan yang bersifat intensif 31 0.40 15 

2 Menambah sumber atau referensi untuk materi pembelajaran 192 2.47 12 

3 Menambah pilihan metode dan format teknis pembelajaran program I’m On My Way 510 6.57 9 

4 Peningkatan quality assurance pada materi baru dalam program I’m On My Way 748 9.63 5 

5 Peningkatan pemantauan kondisi format materi pembelajaran program I’m On My Way 507 6.52 10 

6 Meningkatkan layanan pemantauan hasil pembelajaran peserta setelah mengikuti Program 606 7.80 8 

7 Melakukan kerjasama (menggandeng) orang-orang yang telah mencapai tujuan hidup 762 9.80 4 

8 Menambah format pembelajaran tambahan dengan melibatkan orang-orang yang sudah mencapai tujuan hidup di 

bidangnya 

621 8.00 7 

9 Pemberian training kepada Tim I’m On My Way secara rutin 277 3.57 11 

10 Penambahan line layanan Customer Service 162 2.08 13 

11 Respon time yang cepat dalam pelayanan 162 2.08 13 

12 Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta 900 11.58 1 

13 Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta 816 10.51 3 

14 Memperbanyak pilihan package program I’m On My Way 0 0.00 16 

15 Meningkatkan kualitas platform pembelajaran 649 8.35 6 

16 Menambah metode pembelajaran dengan live discussion 828 10.66 2 

Keterangan : 

PPT  = Prioritas Persyaratan Teknik  NPPT  = Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik 

Rangking = urutan peringkat persyaratan teknik  
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2. Tabel 4.41 Prioritas dan Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik Pada Website 

No. Persyaratan Teknik PPT NPPT (%) Rangking 

1 Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way 664 13.02 1 

2 Mendesain ulang tampilan website I’m On My Way 495 9.71 4 

3 Peningkatan desain/ lay-out website I’m On My Way 495 9.71 4 

4 Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way 588 11.54 2 

5 Peningkatan jumlah database konten website I’m On My Way 102 2.00 13 

6 Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way 551 10.80 3 

7 Sertakan sumber konten website I’m On My Way 179 3.50 11 

8 Penambahan format konten website I’m On My Way 485 9.51 6 

9 Mendesain alur pengalaman pengguna (customer journey) dalam mengakses website I’m On My Way 427 8.37 7 

10 Mendesain website I’m On My Way yang lebih interaktif 316 6.19 9 

11 Meningkatkan keamanan website I’m On My Way 360 7.07 8 

12 Membuat platform diskusi dan komunikasi untuk peserta 165 3.24 12 

13 Penambahan chatbot/ customer care di website I’m On My Way 272 5.34 10 

Keterangan : 

PPT  = Prioritas Persyaratan Teknik   

NPPT  = Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik 

Rangking = urutan peringkat persyaratan teknik 
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3. Tabel 4.42 Prioritas dan Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik Pada Content Marketing 

No. Persyaratan Teknik PPT NPPT (%) Rangking 

1 Meningkatkan kapabilitas pembuat konten media sosial I’m On My Way 900 9.84 1 

2 Pembuatan konten dengan format video 839 9.18 2 

3 Pembuatan konten dengan format audio 839 9.18 2 

4 Pembuatan konten dengan format gambar 839 9.18 2 

5 Pembuatan konten dengan format animasi 484 5.29 11 

6 Pembuatan konten dengan format motion picture (GIFs) 47 0.51 17 

7 Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang yang telah mencapai tujuan hidup 735 8.04 5 

8 Pembuatan konten mengenai pengalaman orang-orang (life’s perception) (masyarakat) 522 5.70 9 

9 Pembuatan konten tentang social experiment 429 4.69 13 

10 Pembuatan konten khusus inspiration quote 455 4.97 12 

11 Pembuatan konten terkait program I’m On My Way 395 4.31 14 

12 Pembuatan konten terkait materi program I’m On My Way 698 7.63 7 

13 Pembuatan konten khusus testimoni program I’m On My Way 535 5.84 8 

14 Pembuatan konten in moment 522 5.70 10 

15 Pembuatan konten brand manifesto 709 7.75 6 

16 Meningkatkan pemahaman terkait social media strategy 100 1.09 15 

17 Meningkatkan pemahaman terkait digital ads 100 1.09 15 

Keterangan : 

PPT  = Prioritas Persyaratan Teknik NPPT  = Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik 

Rangking = urutan peringkat persyaratan teknik
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4.2.5.7.Pembuatan Matriks House of Quality (HOQ) 

Tahap terakhir dalam pembuatan rumah kualitas (house of quality), 

yaitu pembuatan matriks house of quality. Matriks House of Quality (HOQ), 

merupakan keseluruhan  dari matriks yang telah dibuat sebelumnya. 

Matriks House of Quality (HOQ) yaitu penggabungan dari matriks 

yang terdiri dari  

1. Matriks atribut kebutuhan konsumen (Voice of Customer), 

2. Matriks persyaratan teknik (technical responses), 

3. Matriks hubungan antara kebutuhan konsumen dengan persyaratan 

teknik (technical responses), 

4. Matriks hubungan antar persyaratan teknik (technical correlation), 

5. Matriks pengembangan prioritas kebutuhan konsumen (planning 

matrix), dan 

6. Matriks pengembangan prioritas persyaratan teknik (technical matrix/ 

how much)   

 

Matriks house of quality (HOQ) menunjukkan informasi yang 

dibutuhkan perusahaan mengenai kebutuhan konsumen terhadap produk 

atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini, di dalam matriks ini 

menterjemahkan kebutuhan konsumen menjadi persyaratan teknik yang 

merupakan daftar langkah-langkah strategis dan taktikal perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Sehinggan perusahaan dapat menentukan 

langkah prioritas yang harus di ambil agar dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen untuk mencapai business objectives dan salah satunya yaitu 

untuk membuat perencanaan strategi digital marketing.    

Berikut adalah hasil dari matriks house of quality (HOQ) pada 

digital marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m 

On My Way: 
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1. Matriks House of Quality (HOQ) Pada E-Services 

Program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang mendukung dalam memulai perjalanan 
tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup

Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan tujuan hidup

Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kapanpun

Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan peserta untuk dapat 
menyelesaikan program I’m On My Way

Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang dialami oleh peserta untuk menyelesaikan 
program I’m On My Way

Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif

Program I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat

Program I’m On My Way memberikan kemudahan untuk merancang tujuan hidup

Program I’m On My Way menyediakan panduan mengenai aspek-aspek dalam menjalankan 
perjalanan tujuan hidup

M
em

b
er

ik
an

 f
a
si

li
ta

si
 t

am
b

ah
an

 y
an

g
 b

er
si

fa
t 

in
te

n
si

f

M
en

a
m

b
ah

 s
u
m

b
er

 a
ta

u
 r

e
fe

re
n

si
 u

n
tu

k
 m

at
er

i 

p
em

b
e
la

ja
ra

n

M
en

a
m

b
ah

 p
il

ih
a
n

 m
e
to

d
e
 d

an
 f

o
rm

at
 t

e
k
n

is
 p

e
m

b
e
la

ja
ra

n
 

p
ro

g
ra

m
 I

’m
 O

n
 M

y
 W

a
y

P
en

in
g
k

at
a
n
 q

u
a

li
ty

 a
ss

u
ra

n
c
e 

p
ad

a 
m

a
te

ri
 b

a
ru

 d
a
la

m
 

p
ro

g
ra

m
 I

’m
 O

n
 M

y
 W

a
y

P
en

in
g
k

at
a
n
 p

e
m

an
ta

u
an

 k
o

n
d

is
i 

fo
rm

at
 m

a
te

ri
 

p
em

b
e
la

ja
ra

n
 p

ro
g
ra

m
 I

’m
 O

n
 M

y
 W

a
y

M
en

in
g
k

at
k

a
n
 l

a
y

an
an

 p
em

an
ta

u
a
n
 h

a
si

l 
p

em
b

el
a
ja

ra
n

 

p
es

e
rt

a 
se

te
la

h
 m

en
g

ik
u

ti
 P

ro
g
ra

m

M
el

a
k
u

k
an

 k
er

ja
sa

m
a
 (

m
en

g
g
a
n
d

e
n
g

) 
o

ra
n
g

-o
ra

n
g

 y
an

g
 

te
la

h
 m

e
n

ca
p

a
i 

tu
ju

a
n
 h

id
u
p

M
en

a
m

b
ah

 f
o

rm
at

 p
e
m

b
el

a
ja

ra
n
 t

am
b
a
h

an
 d

en
g
a
n

 

m
el

ib
at

k
an

 o
ra

n
g

-o
ra

n
g

 y
an

g
 s

u
d
a
h
 m

e
n

ca
p

a
i 

tu
ju

a
n
 h

id
u
p

 

d
i 

b
id

a
n
g

n
y
a

P
em

b
er

ia
n
 t

ra
in

in
g

 k
ep

a
d
a
 T

im
 I

’m
 O

n
 M

y
 W

ay
 s

e
ca

ra
 

ru
ti

n

P
en

am
b

ah
an

 l
in

e 
la

y
a
n
a
n
 C

u
st

o
m

e
r 

S
er

vi
c
e

R
e
sp

o
n

 t
im

e
 y

an
g
 c

e
p
a
t 

d
al

a
m

 p
e
la

y
an

an

M
el

a
k
u

k
an

 o
n
li

n
e 

d
is

cu
ss

io
n

 d
i 

se
ti

ap
 m

in
g

g
u
n

y
a 

d
en

g
an

 

p
ar

a
 p

es
e
rt

a

M
em

b
er

ik
an

 p
en

d
am

p
in

g
an

 s
ec

a
ra

 p
er

so
n

al
 k

e
p
a
d
a
 s

et
ia

p
 

p
es

e
rt

a

M
em

p
er

b
an

y
ak

 p
il

ih
a
n
 p

a
c
ka

g
e 

p
ro

g
ra

m
 I

’m
 O

n
 M

y
 W

ay

M
en

in
g
k

at
k

a
n
 k

u
al

it
a
s 

p
la

tf
o

rm
 p

em
b
e
la

ja
ra

n

M
en

a
m

b
ah

 m
et

o
d

e 
p

e
m

b
el

a
ja

ra
n
 d

e
n
g

a
n
 l

iv
e
 d

is
cu

ss
io

n

Technical 

Responses

Voice of 

Customer

1 9 9 3 9 9 3

1 3 39 9 9 3 3 9 9 9

9 9 9 9

1 3 99 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 3 3 9 9 9

9 9 9 9

9 9

3 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9

3 3 9

9

9 9

9 9 9

9

3 9

9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9

9 9 9 9

9 9 9

Direction of Improvement

Prioritas Persyaratan Teknik (PPT) 31 192 510 748 507 606 762 621 277 162 162 900 816 0 649 828

Normalisasi Prioritas Persyaratan Teknik (NPPT) (%) 0.40 2.47 6.57 9.63 6.52 7.80 9.80 8.00 3.57 2.08 2.08 11.58 10.51 0.00 8.35 10.66

Rangking 15 12 9 5 10 8 4 7 11 13 13 1 3 16 6 2

Tingkat Kesulitan 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 5 5 2 5 5

Nilai Sasaran Persyaratan Teknik 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5

T
in

g
k

a
t 

K
e
p

en
ti

n
g
a
n

T
in

g
k

a
t 

K
e
p

u
a
sa

n

G
a
p

 S
k

o
r

Im
p

ro
v
em

en
t 

R
a
ti

o

S
K

P

N
S

K
P

 (
%

)

R
a

n
g

k
in

g

G
o
a
l

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

S
a

le
s 

P
o
in

t

1.5

1.5

1.2

1

1.2

1

1.5

1.5

1.5

1.5

3.09

3.16

3.21

3.20

3.07

3.04

3.48

3.41

3.16

3.20

1.62

1.58

1.56

1.56

1.30

1.67

1.44

1.47

1.58

1.56

3.59

3.50

3.63

3.55

3.54

3.41

3.82

3.64

3.39

3.43

-0.50

-0.34

-0.41

-0.36

-0.46

-0.41

-0.34

-0.23

-0.23

-0.23

8.71

8.31

6.77

5.56

5.53

5.56

8.23

8.01

8.05

8.04

1

2

7

9

10

8

3

6

4

5

11.59

11.39

9.28

7.63

7.58

7.80

11.29

10.99

11.05

11.04

Reliability

Responsiveness

Credibility 

(Kepercayaan)

Personalisation

 

Gambar 4.26. Matriks House Of Quality (HOQ) Untuk E-Services 
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2. Matriks House of Quality (HOQ) Pada Website 

Website I’m On My Way mudah diakses

Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari dan digunakan (sistem navigasi 

dan fitur)

Tampilan website I’m On My Way menarik

Website I’m On My Way memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya

Website I’m On My Way selalu up to date

Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan

Website I’m On My Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way yang baik

Website I’m On My Way memberikan rasa aman dan percaya dapat mengikuti 

program I’m On My Way

Website I’m On My Way memastikan informasi pribadi saya aman

Website I’m On My Way memberikan wadah diskusi dengan peserta lainnya
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Gambar 4.27. Matriks House Of Quality (HOQ) Untuk Website 
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3. Matriks House of Quality (HOQ) Pada Content Marketing 

Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk mengetahui passion dan tujuan 

hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan mengenai program I’m On My 

Way

Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya pemahaman apa itu passion dan tujuan 

hidup

Konten media sosial I’m On My Way memberikan kesan positif mengenai pentingnya 

mengetahui apa itu passion dan tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way mendorong saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

passion dan tujuan hidup saya

Konten media sosial I’m On My Way memberikan fakta-fakta menarik mengenai passion dan 

tujuan hidup

Konten media sosial I’m On My Way berbeda dengan konten akun media sosial program sejenis 

lainnya

Konten media sosial I’m On My Way  relevan dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami

Konten media sosial I’m On My Way memiliki makna yang dalam mengenai passion dan tujuan 

hidup

Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat bagi saya dalam menemukan dan menjalani 

passion dan tujuan hidup saya
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Gambar 4.28. Matriks House Of Quality (HOQ) Untuk Content Marketing  
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V. ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1.Gambaran Umum Perusahaan 

1.1.1.Sejarah Perusahaan 

Insight Out adalah “startup company”yang bergerak dibidang jasa, 

yaitu konsultan dalam pengembangan individu dan organisasi. Sejak 2014, 

Insight Out fokus untuk memfasilitasi proses transformasi individu dan 

organisasi dalam menemukan dan menjalankan tujuan dan organizational 

culture, menemukan dan memperkuat identitas berupa visi, misi, nilai, dan 

budaya melalui fasilitasi kelompok, pelatihan, dan konsultasi. 

Visi dan Misi Insight Out yaitu membangun individu dan organisasi 

yang berkelanjutan untuk memberikan dampak yang positif. Dan value dari 

Insight Out sendiri yaitu terdiri dari empat pilar, yaitu Practical, Reflective, 

Encouraging dan Enjoyable. Beberapa jasa yang ditawarkan oleh Insight Out, 

yaitu diantaranya Organizational Consultancy, Training and Workshop dan 

Executive Coaching.  

 Salah satu vertical business Insight Out adalah “I’m On My Way, 

IOMW”, sebuah program pengembangan diri berbentuk fasilitasi online selama 

10 minggu untuk membantu individu menemukan dan menjalani passion serta 

tujuan hidupnya dengan ditunjang oleh komunitas yang mendukung. Misi 

program I’m On My Way yaitu membantu individu untuk mewujudkan tujuan 

dan passion mereka agar memberikan dampak yang positif. Di mana hasil yang 

diharapkan setelah mengikuti dan menyelesaikan program I’m On My Way, 

yaitu peserta tidak hanya akan menemukan passion dan tujuan hidupnya, 

namun juga mampu membuat snowball effect untuk menciptakan dampak yang 

positif untuk dirinya dan masyarakat dengan menjalankan tujuan mereka. 

Berikut adalah proses pembelajaran program I’m On My Way, yang 

dilaksanakan selama 10 minggu. 
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Gambar 5.1 Proses Pembelajara Program I’m On My Way 

 

Program I’m On My Way dilaksanakan dengan sistem online dan offline 

yaitu berupa MOOC (Massive Open Online Course) dan Offline Meet Up. Di 

mana program ini akan berlangsung selama 10 minggu secara online dan offline 

dengan topik dan tugas yang berbeda di setiap minggunya yang bertujuan untuk 

memfasilitasi Dream Catchers (peserta) untuk dapat menemukan passion dan 

tujuan hidup serta dapat merancang dan memulai menjalankan untuk mencapai 

mimpinya. Terdapat beberapa keuntungan yang akan didapatkan peserta 

program I’m On My Way, yaitu selain mendapat fasilitasi dalam menemukan 

dan menjalankan passion dan tujuan hidup, mereka juga akan mendapatkan 

fasilitas purposeful people community, yaitu komunitas yang terdiri dari orang-

orang yang telah berhasil menjalankan tujuan hidupnya. Komunitas ini dibentuk 

bertujuan sebagai supporting system untuk connect, synergize dan mendorong 

peserta untuk tetap konsisten dalam menjalankan tujuan hidupnya. 

  



184 
 

1.1.2.Struktur Organisasi 

CEO

Marketing
Business 

Development Project ITVideographer

 

Gambar 5.2 Struktur Organisasi Insight Out 

 

Insight Out merupakan startup company yang baru berdiri di tahun 

2014. Sudah tiga tahun beroperasi, saat ini tim Insight memiliki tim yang 

beranggotakan 6 tim dengan lima divisi, yaitu business development, marketing, 

project, videographer dan IT. Di mana dalam setiap divisi hanya beranggotakan 

satu orang saja. Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing divisi: 

1. CEO 

Merupakan pemimpin dari semua anggota tim/divisi yang ada di Insight 

Out. CEO memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memimpin 

perusahaan, menentukan arah pengembangan bisnis dan menjadi facilitator 

dala program I’m On My Way. 

2. Business Development 

Business Development merupakan orang yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam mengembangkan bisnis, di mana merancang bisnis yang 

profitable dan mencari potential partner dan client untuk menawarkan 

produk Insight Out. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap 

pertumbuhan program I’m On My Way dengan melihat arah penjualan 

(product usage), berapa banyak jumlah peserta program I’m On My Way 

dari setiap batch.  
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3. Marketing 

Seorang marketing di Insight Out bertugas dan bertanggung jawab atas 

pemasaran produk-produk Insight Out, di mana salah satunya adalah 

program I’m On My Way. Fokus kegiatan pemasarannya, yaitu dengan 

memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube dan 

Twitter sebagai digital asset perusahaan yang harus dijaga dan 

dikembangkan. Pembuatan konten, merancang strategi promosi melalui 

iklan digital adalah tanggung jawabnya. Serta bertanggung jawab pada 

pertumbuhan digital asset melalui peningkatan engagement dengan 

audiences (konsumen), yaitu dengan menciptakan digital community yang 

memberikan keuntungan bagi pertumbuhan bisnis Insight Out.     

4. Project 

Project officer bertugas dan memiliki tanggung jawab dalam pengembangan 

project melalui pengembangan modul pembelajaran serta memelihara 

proses pembelajaran program I’m On My Way. Salah satu tanggung jawab 

pada program I’m On My Way, yaitu memastikan program I’m On My Way 

berjalan dengan lancar, mulai dari pemberitahuan ke peserta mengenai 

langkah-langkah proses pembelajaran program I’m On My Way serta 

distribusi modul program I’m On My Way di platform pembelajaran.   

5. Videographer 

Tugas dan tanggung jawab seorang videographer yaitu membuat video baik 

berupa konten media sosial maupun video modul pembelajaran. Program 

I’m On My Way di desain dengan sistem MOOC (Massive Open Online 

Course), sehingga pembelajaran akan dilakukan secara online. Modul 

pembelajaran disiapkan dalam bentuk video dan dokumen.  

6. IT 

Seorang IT di Insight Out memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

pengembangan website sebagai media informasi, komunikasi, dan transaksi 

(toko online) bagi digital company. Oleh karena itu, seorang IT memastikan 

bahwa website berfungsi dengan baik.   
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1.1.3.Strategi Digital Marketing Program I’m On My Way 

1.1.3.1.Segmentasi, Targeting, dan Positioning (STP) 

I’m On My Way merupakan program memfasilitasi individu untuk 

membantu dalam menemukan dan menjalankan passion dan tujuan hidup. 

Oleh karena itu strategi STP program I’m On My Way, yaitu secara 

demografis, program ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan dengan 

rentang umur 17 – 34 tahun, yaitu mereka yang baru lulus dari pendidikan 

SMA sampai pekerja dan memiliki kemampuan financial yang baik. Selain 

itu mereka yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi 

digital, hal ini dikarenakan proses pembelajarannya dilakukan secara online 

system. Sedangkan secara psikografis, target konsumen program I’m On My 

Way, yaitu mereka yang merasa galau (perasaan risau karena ketidak 

jelasan) atau dalam proses hidup disebut dengan quarter life crisis, yaitu 

krisis yang dialami seseorang berusia 20-30 tahunan. Dimana mereka 

merasa ketidakpastian dalam menjalani hidup, hal ini tentunya dipengaruhi 

oleh diri sendiri, lingkungan, sosial, dan beberapa faktor lainnya.  

Oleh karena itu I’m On My Way memiliki positioning sebagai “a 

facilitation program to help people to discover and live life purpose”, yaitu 

program yang bertujuan untuk membantu seseorang untuk menemukan dan 

menjalankan tujuan hidup. Dengan gmentasi, targeting dan positioning yang 

telah ditetapkan, maka strategi pemasaran I’m On My Way yaitu untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam menghadapi quarter 

life crisis melalui metode pembelajaran untuk dapat menemukan, 

merancang dan mulai menjalankan passion dan tujuan hidup.  

Program I’m On My Way didesain ke dalam 10 minggu 

pembelajaran dan seumur hidup networking. Di mana dalam 10 minggu 

peserta akan diberikan panduan mengenai proses menemukan, merancang 

dan memulai menjalankan tujuan hidup. Serta setelah itu akan tergabung ke 

dalam purposeful people community, di mana platform yang bertujuan 

untuk mengkoneksikan peserta I’m On My Way dengan orang-orang yang 

sudah menjalankan dan mencapai tujuan hidupnya.     
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1.1.3.2.Strategi Digital Marketing I’m On My Way 

Dalam kegiatan pemasaran, Insight Out sepenuhnya memanfaatkan 

media digital untuk memasarkan produk jasanya. Media digital yang 

digunakan dalam kegiatan digital marketing program I’m On My Way, 

yaitu website (http://www.imonmyway.id/) dan media sosial seperti 

Facebook (https://www.facebook.com/IOMWOfficial),  Instagram 

(https://www.instagra m.com/IOMW_Official/), Twitter 

(https://twitter.com/IOMWOfficial) dan Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCj910WxZwzb4giw9zLcx 9JQ).   

Website dan media sosial I’m On My Way merupakan digital asset 

yang tidak hanya digunakan dalam pemasaran program I’m On My Way 

saja namun berfungsi untuk membangun kredibilitas serta untuk 

membangun hubungan dengan konsumen. Kegiatan pemasaran melalui 

media digital memiliki fungsi lebih, hal ini karena dengan media digital 

dapat terjadi komunikasi dua arah, yaitu komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen.  

Kegiatan digital marketing yang dilakukan oleh Insight Out saat ini, 

khususnya dalam pemasaran digital program I’m On My Way, yaitu 

diantaranya mulai dari memperkenalkan program I’m On My Way, 

melakukan transaksi penjualan, membangun image serta hubungan dan 

komunikasi dengan konsumen. Strategi digital marketing I’m On My Way 

yang telah dijalankan, yaitu dengan memanfaatkan website, social media 

dan email marketing. Untuk detail strategi digital dari ketiga channel 

tersebut yaitu:  

1. Website  

Berfungsi sebagai hubspot (pusat informasi), karena pada dasarnya 

fungsi website yaitu diantaranya sebagai media komunikasi, media 

informasi, media edukasi, media pemasaran dan media promosi. Saat ini 

website I’m On My Way tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan 

program I’m On My Way saja, namun sebagai platform edukasi serta 

sebagai media promosi program I’m On My Way. Di Dalam website, berisi 

http://www.imonmyway.id/
https://www.facebook.com/IOMWOfficial
https://www.instagra/
https://www.youtube.com/channel/UCj910WxZwzb4giw9zLcx
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informasi mengenai program I’m On My Way, keuntungan mengikuti 

program I’m On My Way, proses pembelajaran, kegiatan atau event-event 

yang diselenggarakan oleh I’m On My Way serta beberapa dokumentasi 

video yang menjelaskan I’m On My Way.  

Selain itu website I’m On My Way juga berfungsi dalam proses 

transaksi penjualan, di mana konsumen melakukan transaksi pembelian atau 

pendaftaran program I’m On My Way melalui website. Jadi secara 

persentasi fungsi website I’m On My Way, yaitu 60:40, di mana 60% fokus 

untuk awareness, yaitu memperkenalkan dan mengedukasi program I’m On 

My Way. Sedangkan 40% adalah penjualan, yaitu mempromosikan dan 

platform transaksi penjualan. Berikut ini tampilan website I’m On My Way 

saat ini :  

  

Gambar 5.3 Tampilan Website I’m On My Way (1) 

(http://www.imonmyway.id/)  

http://www.imonmyway.id/
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Gambar 5.4 Tampilan Website I’m On My Way (2)  

 

2. Social media 

Media sosial I’m On My Way (Facebook, Instagram, Twitter dan 

Youtube) digunakan dalam strategi content marketing yang bersifat untuk 

mengedukasi konsumen terkait program I’m On My Way serta menciptakan 

engagement dengan konsumen maupun promosi program I’m On My Way.  
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Strategi content marketing untuk setiap akun media sosial masih 

memiliki fungsi yang sama, dalam hal ini bahwa peran akun media sosial 

I’m On My Way di Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube tidak 

dibedakan. Empat akun media sosial tersebut hanya berfungsi sebagai 

content distribution channel. Di mana konten yang di posting di akun 

Facebook, juga akan di posting di akun media sosial lainnya. 

Dengan berkembangnya digital marketing dan social media, 

pemasar atau perusahaan memanfaatkan akun media sosial untuk 

mendukung pertumbuhan bisnisnya, oleh karena itu pemanfaatan media 

sosial saat ini memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan karakter 

akun media sosialnya.  

• Twitter sebagai akun media sosial yang dikenal dengan text based, 

dimanfaatkan sebagai customer services yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan konsumen mengenai produk atau jasa 

perusahaan. 

• Instagram sebagai akun media sosial yang fokus pada gambar, 

digunakan sebagai media branding bagi perusahaan. 

• Facebook dengan pengguna terbanyak, dimanfaatkan sebagai hub 

atau pusat informasi. Di mana facebook akan menginformasikan 

semua informasi yang berhubungan dengan produk atau jasa 

perusahaan, seperti pengenalan produk baru, promosi, event, dan 

lain-lain. 

• Youtube, berfungsi sebagai media entertainment untuk memberikan 

hiburan dengan memanfaatkan format video.  

Pemanfaatan media sosial I’m On My Way masih fokus dalam tahap 

awareness. Di mana konten-konten yang dibuat bertujuan untuk 

mengedukasi konsumen mengenai program I’m On My Way serta menarik 

konsumen akan pentingnya menemukan, merancang dan memulai 

menjalankan passion dan tujuan hidup melalui digital campaign. Berikut 

dokumentasi akun media sosial I’m On My Way beserta aktifitas yang telah 

dilakukan di digital : 
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Gambar 5.5 Tampilan Facebook I’m On My Way 

 

 

Gambar 5.6 Tampilan Instagram I’m On My Way 
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Gambar 5.7 Tampilan Twitter I’m On My Way 

 

 

 

Gambar 5.8 Tampilan Youtube I’m On My Way 
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3. Email Marketing 

Strategi digital marketing yang sudah diterapkan oleh Insight Out 

dalam memasarkan program I’m On My Way selain website dan content 

social media, yaitu dengan membuat strategi email marketing. Email 

marketing adalah cara pemasaran yang dilakukan oleh pemasar dengan 

menggunakan media surat elektronik (email). Peran strategi email 

marketing program I’m On My Way, yaitu sebagai media promosi dan 

exposure. Dimana dengan email marketing, tim I’m On My Way 

mengirimkan Newsletter dan Promotion Program ke member yang 

bertujuan untuk pengenalan dan penjualan produk I’m On My Way.   

 

1.2.Karakteristik Konsumen (Responden) 

Berdasarkan data hasil survey, karakteristik konsumen I’m On My Way saat 

ini yaitu perbandingan antara laki-laki dan perempuan seimbang, yaitu 50:50. Data 

tersebut menunjukkan bahwa quarter life crisis dialami oleh siapapun, tidak 

memandang jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan pasti mengalami 

tahap ini, yaitu merasa galau dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.  

Selain itu data juga menunjukkan bahwa konsumen I’m On My Way saat 

ini berusia di rentang 16 – 24 tahun (41%) dan 25 – 34 (48%) tahun dengan tingkat 

pendidikan terakhir mayoritas yaitu pendidikan tinggi seperti D3, S1 dan S2 (79%) 

dan SMA (21%) serta dengan status pekerjaan yaitu pekerja (50%), 

pelajar/mahasiswa (36%) dan entrepreneur (12%).  

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran program I’m 

On My Way sudah tepat sasaran, hal ini dapat dilihat dari usia peserta, di mana 

mayoritas adalah mereka yang berumur 20 – 30 tahunan. Rentang umur 20 – 30 

tahunan, di mana banyak orang akan mengalami tahap yang disebut quarter life 

crisis. Pada tahap ini orang akan merasa galau atau bingung dengan keadaan, karena 

ketidakpastian akan tujuan hidup yang di alaminya. Hal ini dipengaruhi oleh dari 

internal orang tersebut, lingkungan sosial dan faktor lainnya. Banyak orang merasa 

galau pada pendidikan mereka, relationship, karir dan panggilan sosial. Dan yang 
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membuat mereka semakin merasa galau karena kenyataan atau kondisi yang 

dihadapinya tidak sesuai dengan keinginan mereka.  

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan status pekerjaan, dapat 

dikatakan bahwa orang-orang dengan pendidikan tinggi juga mengalami tekanan 

hidup yang membuat mereka merasa galau. Hal ini dapat mungkin disebabkan 

karena tuntutan yang tinggi dari keinginan sendiri ataupun lingkungan sosialnya 

atas pencapaian hidup. Di mana dengan pendidikan tinggi mungkin mereka 

menginginkan tingkat kesuksesan tinggi, meskipun setiap orang memiliki definisi 

sukses yang berbeda-beda. Namun dengan modal pendidikan tinggi, anggapan 

dapat pekerjaan yang layak dengan pendapatan tinggi adalah salah satu tujuan yang 

harus dicapai.  

Orang-orang dengan status sebagai pekerja dan pelajar/mahasiswa memiliki 

persentase yang tinggi sebagai peserta program I’m On My Way. Dalam hal ini 

memungkinkan bahwa pekerja yang mengikuti program I’m On My Way merasa 

tidak puas dengan pekerjaan mereka, bisa dikarenakan posisi/jabatan, budaya 

perusahaan, ataupun karena faktor gaji. Hal ini menjadi salah satu tekanan bagi 

mereka dalam menjadi kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka galau 

dengan keadaannya. Permasalahan yang dihadapi setiap peserta pasti berbeda-beda, 

namun yang menjadi kesamaan yaitu bahwa mereka mereka merasa galau akan 

hidupnya. Sedangkan orang-orang dengan status pelajar/mahasiswa yang 

mengikuti program I’m On My Way memungkinkan mereka merasa galau dengan 

pilihan pendidikan ataupun tujuan karir setelah mereka lulus nanti. Banyak 

pertimbangan yang harus mereka hadapi sehingga membuat mereka merasa galau 

akan setiap langkah hidupnya.  

Dari data hasil survey juga menunjukkan penggunaan media sosial dan 

tingkatan pembelajaran program I’m On My Way, yaitu berdasarkan penggunaan 

media sosial bahwa Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan 

dengan persentase 57% disusul dengan Facebook (19%). Data ini menunjukkan 

bahwa pergeseran penggunaan media sosial sudah berubah, di mana konsumen saat 

ini lebih menyukai penggunaan media social yang fokus pada gambar ataupun 

video dengan durasi pendek. Tentunya ini dapat dikaitkan dengan perilaku 
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konsumen di media sosial saat ini, yaitu konsumen di era digital memiliki sifat 

narsis yang cukup tinggi, di mana mereka lebih suka foto selfi yang kemudian 

mereka posting di akun media sosial. Instagram dan Facebook merupakan media 

sosial yang mendukung dengan perilaku konsumen di era digital saat ini. Meskipun 

akun media sosial lainnya juga dapat memposting gambar/foto dan video namun 

Instagram dan Facebook adalah media yang memiliki lebih banyak fitur dalam 

kemudahaan untuk posting gambar/foto dan video. 

Terakhir dari hasil survey menunjukkan mengenai tingkat pembelajaran 

peserta dalam mengikuti program I’m On My Way. Di mana sebagian besar peserta 

hanya mengikuti free trial program yang kemudian tidak melanjutkan program di 

minggu selanjutnya yang haruskan mereka membayar programnya. Serta masih 

banyak peserta yang tidak menyelesaikan 10 minggu program I’m On My Way. 

Hanya 20% peserta yang telah berhasil mengikuti dan menyelesaikan 10 minggu 

program I’m On My Way. Dari data tersebut, tim I’m On My Way perlu melakukan 

pengkajian terhadap pelaksanaan program I’m On My Way. Perlu dilakukan 

tinjauan kembali pelaksanaan program I’m On My Way, untuk mengetahui 

penyebab banyaknya peserta program I’m On My Way yang tidak melanjutkan 

program berbayar serta tidak menyelesaikan 10 minggu programnya. Karena hal 

inilah yang menjadi latar belakang dilakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap program I’m On My 

Way.         

  

1.3.Uji Regresi Linear Berganda 

Salah satu tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh hubungan antara variabel independent (e-services, website dan content 

marketing) terhadap variabel dependent (minat & daya beli). Hal ini seperti yang 

sudah dijelaskan dalam latar belakang bahwa data menunjukkan adanya penurunan 

pada digital asset performance (website dan media sosial) program I’m On My 

Way. Serta kecilnya konversi penjualan dari fase free trial program  ke penjualan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan uji regresi linear berganda, untuk 
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memprediksi pengaruh hubungan lebih dari dua variabel independent terhadap 

variabel dependent. 

Dari hasil uji regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 17.0, 

didapatkan nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0.720 atau 72%. Nilai R 

Square merupakan besarnya persentase pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent.  0.720 atau 72% menunjukkan bahwa proporsi pengaruh 

variabel e-services, website dan content marketing mempengaruhi variabel minat & 

daya beli sebesar 72%. Sedangkan 38%, minat & daya beli dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti disini seperti pemasaran word of mouth dan kegiatan 

pemasaran melalui event promotion. 

 

Selain itu dari tabel Coefficients didapatkan persamaan regresi, yaitu : 

 

𝑌 = 0.170 + 0.446𝑋1 + 0.595 𝑋2 + (−0.029𝑋3) 

atau 

𝑌 = 0.170 + 0.446𝑋1 + 0.595 𝑋2 − 0.029𝑋3 

 

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 0.170, artinya bahwa jika e-services (X1), website (X2) dan 

content marketing (X3) nilainya adalah 0, maka minat & daya beli (Y) nilainya 

adalah 0.170 (satuan tingkat minat & daya beli). 

2. Jika tingkat kepuasan variabel e-services (X1) bertambah 1 tingkat (satuan 

tingkat kepuasan) maka tingkat minat & daya beli akan meningkat sebesar 

0.446. 

3. Jika tingkat kepuasan variabel website (X2) bertambah 1 tingkat (satuan tingkat 

kepuasan) maka tingkat minat & daya belu akan meningkat sebesar 0.595. 

4. Jika tingkat kepuasan variabel content marketing (X3) bertambah 1 tingkat 

(satuang tingkat kepuasan) maka tingkat minat & daya beli akan menurun 

sebesar 0.029. 
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1.4.Analisis Metode Servqual dan  IPA (Importance-Performance Analysis) 

Dari hasil uji regresi linear berganda yang menghasilkan persamaan regresi 

menyebtukan bahwa, hanya atribut pada kualitas e-services dan website yang 

memiliki pengaruh positif terhadap minat & daya beli. sedangkan atribut pada 

kualitas content marketing memiliki pengaruh negatif pada minat & daya beli. oleh 

karena itu, untuk selanjutnya dalam analisis metode servqual dan IPA (Importance-

Performance Analysis) hanya akan menganalisis pada atribut kualitas e-services 

dan website.  

1.4.1.Gap Score Analysis Pada Kualitas E-Services 

Hasil perhitungan servqual (gap skor) pada kualitas e-services (Tabel 

4.18) didapatkan bahwa semua aribut bernilai negatif, yang artinya semua 

atribut dimensi kualitas e-services memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi 

dibandingkan tingkat kepuasan atas kinerja perusahaan. Dalam hal ini berarti 

kualitas e-services program I’m On My Way masih dibawah harapan 

konsumen. Dengan demikian diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas e-

services. Dari semua atribut kualitas e-services, nilai gap negatif paling tinggi 

yaitu pada butir P1, Program I’m On My Way membantu dalam menemukan 

passion dan tujuan hidup dengan nilai gap -0.50. 

Sedangkan hasil pemetaan prioritas atribut kualitas e-services dengan 

metode Importance-Performance Analysis (IPA), pada Gambar 4.2 

menunjukkan bahwa atribut kualitas e-services yang perlu mendapatkan 

prioritas lebih (atribut kualitas e-services yang termasuk ke dalam kuadran I), 

yaitu butir P1, program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion 

dan tujuan hidup dianggap penting oleh konsumen namun menurut konsumen 

kinerja perusahaan terhadap pemenuhan atribut tersebut belum sesuai dengan 

harapan pelanggan. Hal ini karena tingkat kepuasan pada atribut ini lebih rendah 

dari tingkat kepentingan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kinerja 

pada atribut kualitas tersebut untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen.  

Dari hasil perhitungan atribut kualitas e-services dengan menggunakan 

metode servqual dan pemetaan prioritas dengan metode IPA mendapatkan hasil 

yang sama, yaitu bahwa atribut kualitas e-services yang perlu mendapatkan 



198 
 

prioritas perbaikan dan peningkatan kinerja adalah pada butir P1, yaitu program 

I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan hidup.  

Namun dari hasil pemetaan prioritas dengan metode IPA (lihat pada 

Gambar 4.2), atribut kualitas e-services yang termasuk ke dalam kuadran II, 

yaitu Program I’m On My Way membantu merancang dan memulai perjalanan 

tujuan hidup (P2), program I’m On My Way menciptakan lingkungan yang 

mendukung dalam memulai perjalan tujuan hidup (P3), program I’m On My 

Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif (P7) dan program 

I’m On My Way merupakan program yang bermanfaat (P8) di mana atribut 

tersebut memiliki nilai kepentingan yang tinggi dan memiliki tingkat kepuasan 

yang tinggi, yang artinya bahwa konsumen merasa puas atas kinerja perusahaan 

dan atribut kualitas tersebut merupakan atribut yang penting bagi konsumen. 

Oleh karena itu, atribut yang termasuk ke dalam kuadran II dapat dikonversikan 

dalam strategi digital marketing. Di mana atribut tersebut dapat 

dikomunikasikan sebagai keunggulan perusahaan.  

 

1.4.2.Gap Score Analysis Pada Kualitas Website 

Hasil perhitungan gap skor (lihat pada Tabel 4.19) didapatkan bahwa 

semua atribut kualitas website bernilai negatif, artinya bahwa semua atribut 

kualitas website memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan tingkat kepentingan. Di mana atribut kualitas website yang memiliki 

gap skor negatif paling tinggi, yaitu pada atribut butir P12, Tampilan website 

I’m On My Way menarik. Dapat dikatakan bahwa saat ini persepsi konsumen 

terhadap tampilan website I’m On My Way kurang memuaskan. Sehingga 

atribut kualitas tersebut perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas 

agar dapat memenuhi persepsi kepuasan konsumen.  

Sedangkan berdasarkan hasil IPA (Gambar 4.3), atribut website yang 

termasuk ke dalam kuadran I, yaitu butir P12 dan P19 sedangkan P13 berada 

pada persimpangan antara kuadran I dan kuadran II. Atribut tersebut 

berdasarkan metode IPA merupakan atribut yang harus di prioritaskan. Butir 

P12 yaitu tampilan website I’m On My Way menarik, P19 yaitu informasi 
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pribadi saya aman di website I’m On My Way sedangkan P13, yaitu Website 

I’m On My Way mudah di akses menjadi atribut yang penting bagi konsumen. 

Hal ini dimaksudkan bahwa tampilan website yang menarik, mudah diakses dan 

memastikan data pribadi aman adalah hal yang penting dalam penggunaan 

website bagi konsumen. Hal ini menjadi penting untuk kenyamanan dan 

kemudahan dalam mengakses sebuah website.  

Atribut-atribut tersebut menjadi prioritas utama karena konsumen 

merasa bahwa atribut tersebut memiliki tingkat kepuasan yang masih rendah. 

Sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

terhadap website I’m On My Way. Persepsi konsumen mengenai website 

menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam membangun bisnis di digital. 

Artinya bahwa website bagi perusahaan merupakan alat untuk 

merepresentasikan perusahaan. Sehingga pengembangan website sangat perlu 

dilakukan untuk dapat bersaing dan berkembang di bisnis digital.  

Sedangkan atribut kualitas website pada butir P16, P17 dan P18 berada 

pada kuadran II. Atribut tersebut diantaranya adalah informasi yang ada di 

website I’m On My Way akurat dan dapat dipercaya (P16), website I’m On My 

Way menunjukkan reputasi program I’m On My Way (P17) dan website I’m 

On My Way memberikan rasa aman dan percaya untuk mengikuti program I’m 

On My Way (P18). Atribut tersebut memiliki arti yang penting bagi konsumen, 

dan kinerja perusahaan terhadap atribut tersebut sudah dirasa memuaskan bagi 

konsumen. Oleh karena itu atribut kualitas P16 , P17 dan P18 merupakan 

keunggulan perusahaan yang dapat dirumuskan menjadi strategi digital 

marketing program I’m On My Way.  

   

1.5.Matrix House of Quality (HOQ) 

Pada pembuatan matriks house of quality (HOQ), telah dilakukan langkah 

demi langkah. Hal ini tentunya untuk dapat menganilisis data secara keseluruhan 

untuk dapat mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap 

program I’m On My Way, yang mana hasil dari identifikasi keinginan dan 

kebutuhan konsumen ini dapat ditentukan langkah strategis perusahaan, yaitu 
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berupa persyaratan teknik untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan 

konsumen serta sebagai pedoman dalam strategi digital marketing program I’m On 

My Way.  

Dalam analisis matriks house of quality (HOQ), hanya pada atribut kualitas 

e-services dan website yang akan di analisis. Hal ini berdasarkan hasil uji regresi 

linear berganda pada persamaan regresi menyebutkan bahwa atribut kualitas 

content marketing memiliki pengaruh negatif terhadap minat & daya beli. 

1.5.1.Prioritas Atribut Kebutuhan Konsumen 

Tahapan pembuatan house of quality (HOQ), yaitu salah satunya 

pengembangan prioritas kebutuhan konsumen. Dalam tahap ini bertujuan untuk 

mengurutkan prioritas kebutuhan konsumen berdasarkan tingkat kepentinga. 

Penentuan prioritas kebutuhan konsumen berdasarkan pada perhitungan 

normalisasi skala kebutuhan konsumen (%). 

1.5.1.1.Prioritas Atribut Kebutuhan Konsumen Pada Kualitas E-

Services 

Prioritas atribut kebutuhan konsumen pada kualitas e-services 

didapatkan tiga prioritas teratas dari urutan prioritas pertama sampai ketiga, 

yaitu program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan 

tujuan hidup dengan nilai NSKK (%) sebesar 11.95%, program I’m On My 

Way membantu dalam merancang dan memulai perjalanan tujuan hidup 

dengan nilai NSKK (%) sebesar 11.39%, dan program I’m On My Way 

merupakan program yang memberikan nilai-nilai positif dengan nilai 

NSKK (%) sebesar 11.29% (dapat dilihat pada Tabel 4.33).  

Dari hasil prioritas atribut kebutuhan konsumen pada kualitas e-

services tersebut, perusahaan yaitu tim I’m On My Way dapat merancang 

proses perbaikan dan peningkatan kualitas dimulai dari tiga tingkat prioritas 

tertinggi. Hal ini tentunya dengan memprioritaskan atribut kebutuhan 

konsumen pada kualitas e-services, tim I’m On My Way dapat 

mengoptimalkan sumber daya untuk dapat mencapai target (goal) yang 

sudah ditetapkan pada ketiga atribut kebutuhan konsumen tersebut.  
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Pencapaian target atribut kebutuhan konsumen pada kualitas e-

services, bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas e-services. Pencapaian ini diharapkan dapat meningkatkan konversi 

penjualan pada fase free trial program.   

1.5.1.2.Prioritas Atribut Kebutuhan Konsumen Pada Kualitas Website 

Prioritas atribut kebutuhan konsumen pada kualitas website (lihat 

Tabel 4.34) didapatkan tiga prioritas utama berdasarkan perhitungan 

normalisasi skala kebutuhan konsumen (%), yaitu tampilan website I’m On 

My Way menarik dengan nilai NSKK (%) sebesar 11.75%, website I’m On 

My Way selalu up to date dengan nilai NSKK (%) sebesar 11.35% dan 

website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan dengan nilai 

NSKK (%) sebesar 11.32%. 

Tiga prioritas utama atribut kebutuhan konsumen pada kualitas 

website tersebut perlu diperhatikan untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan 

kualitasnya. Hal ini untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen 

terhadap website I’m On My Way. Penentuan prioritas atribut kebutuhan 

pelanggan berdasarkan tingkat kepentingan adalah cara agar perusahaan 

dapat memaksimalkan pemenuhan kebutuhan konsumen berdasarkan 

tingkat kepentingan tertinggi. Hal ini dikarenakan pertimbangan sumber 

daya, keungan dan faktor lainnya yang membuat perusahaan tidak dapat 

memenuhi semua atribut kebutuhan konsumen dalam waktu yang sama. 

Peningkatan kualitas atribut website I’m On My Way merupakan 

langkah perusahaan untuk dapat meningkatkan kunjungi konsumen ke 

website I’m On My Way. Sehingga diharapkan dengan peningkatan 

prioritas atribut kebutuhan konsumen pada kualitas website dapat 

menyelesaikan permasalahan perusahaan, di mana website I’m On My Way 

mengalami penurunan kunjungan (grafik website traffic menurun) selama 

tiga bulan dari bulan Juni sampe agustus 2017. Dengan prioritas ini, 

perusahaan dapat meningkatkan kualitas website yang bertujuan agar 

website traffic I’m On My Way selalu meningkat atau pengunjung website 

I’m On My Way selalu meningkat.  
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1.5.2.Prioritas Persyaratan Teknik 

Prioritas persyaratn teknik merupakan urutan prioritas tindakan teknis 

yang akan perusahaan implementasikan dalam upaya peningkatan kualitas 

digital marketing program I’m On My Way. Penentuan prioritas persyaratan 

teknik didasarkan pada nilai normalisasi persyaratan prioritas teknik NPPT (%).    

1.5.2.1.Prioritas Persyaratan Teknik Pada Kualitas E-Services 

Dari hasil perhitungan normalisasi prioritas persyaratan teknik pada 

kualitas e-services (lihat Tabel 4.37) didapatkan tiga prioritas utama 

persyaratan teknik yang dapat diimplementasikan perusahaan yang 

bertujuan untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan konsumen pada 

kualitas e-services, yaitu diantaranya melakukan online discussion di setiap 

minggu pembelajaran dengan nilai NPPT (%) sebesar 11.58%, menambah 

metode pembelajaran dengan live discussion dengan nilai NPPT (%) sebesar 

10.66% dan memberikan pendampingan secara personal kepada setiap 

peserta dengan nilai NPPT (%) sebesar 10.51%. 

Prioritas persyaratan teknik merupakan tindakan strategis ataupun 

taktikal yang telah perusahaan tentukan dalam upaya menjawab dan 

memenuhi kebutuhan konsumen. Tiga prioritas utama persyaratan teknik 

pada kualitas e-services tersebut memiliki pengaruh pada pemenuhan tiga 

prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas e-services. Sehingga dengan 

mengimplementasikan tiga prioritas utama persyaratan teknik ini 

diharapkan merupakan tindakan yang tepat dalam menjawab dan memenuhi 

prioritas utama kebutuhan konsumen pada kualitas e-services, yaitu 

program I’m On My Way membantu menemukan passion dan tujuan hidup, 

program I’m On My Way membantu merancang dan menjalani tujuan hidup 

serta program I’m On My Way memberikan nilai-nilai positif.  

Dengan melakukan online discussion, kemudian menerapkan 

metode pembelajaran melalui live discussion dan memberikan  

pendampingan secara personal kepada setiap peserta dapat meningkatkan 

kepuasan atas kinerja perusahaan, khususnya pada kualitas e-services. 

Sehingga konversi penjualan diharapkan selalu meningkat kedepannya. 
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1.5.2.2.Prioritas Persyaratan Teknik Pada Kualitas Website 

Tiga prioritas utama persyaratan teknik pada kualitas website, yaitu 

mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way 

dengan nilai NPPT (%) sebesar 13.02%, pemeliharaan dan pengembangan 

website I’m On My Way dengan nilai NPPT (%) sebesar 11.54% dan 

peningkatan kualitas konten website I’m On My Way dengan nilai NPPT 

(%) sebesar 10.80%.  

Prioritas utama tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas 

website untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen terhadap website I’m 

On My Way yang berkualitas. Ketiga prioritas utama persyaratan teknik 

pada kualitas website dapat menjawab prioritas utama kebutuhan 

konsumen, yaitu tampilan website I’m On My Way yang menarik, website 

yang selalu up to date serta website I’m On My Way memberikan informasi 

yang relevan. Dalam hal ini desain fitur website, layout website dan kualitas 

konten yang ada di website I’m On My Way merupakan atribut yang 

dibutuhkan dan dirasa penting yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada 

website I’m On My Way. 

Dengan mengetahui prioritas persyaratan teknik pada kualitas 

website ini akan memberikan kemudahan bagi tim I’m On My Way dalam 

implementasi langkah-langkah strategis dan taktikal dalam perbaikan dan 

peningkatan kualitas website I’m On My Way. Pencapaian target 

implementasi persyaratan teknik ini akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, yaitu untuk meningkatkan image dan kredibilitas perusahaan 

yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan program I’m On My Way. 

hal ini sesuai dengan hasil uji regresi linear di mana website memberikan 

pengaruh terhadap minat & daya beli program I’m On My Way. oleh karena 

itu sudah seharusnya tim I’m On My Way memenuhi kebutuhan konsumen 

terhadap atribut-atribut kualitas website.  
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1.6.Analisa QFD Pada Peningkatan Kualitas E-services dan Website  Dalam 

Strategi Digital Marketing Program I’m On My Way 

Dari matriks house of quality (HOQ) pada kualitas e-services dan website 

menunjukkan prioritas atribut kebutuhan konsumen dan atribut persyaratan teknik. 

Tiga prioritas kebutuhan konsumen dari matriks house of quality, yaitu adalah 

sebagai berikut: 

a. Prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas e-services 

• Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion dan tujuan 

hidup 

• Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan memulai 

perjalanan tujuan hidup 

• Program I’m On My Way merupakan program yang memberikan nilai-nilai 

positif 

b. Prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas website 

• Tampilan website I’m On My Way menarik 

• Website I’m On My Way selalu up to date 

• Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 

 

Sedangkan prioritas persyaratan teknik pada kualitas e-services dan website, 

yaitu diantaranya: 

1. Prioritas persyaratan teknik untuk kualitas e-services 

• Melakukan online discussion di setiap minggunya dengan para peserta 

• Menambah metode pembelajaran dengan live discussion 

• Memberikan pendampingan secara personal kepada setiap peserta 

2. Prioritas persyaratan teknik untuk kualitas website 

• Mendesain ulang fitur-fitur yang sesuai dengan website I’m On My Way 

• Pemeliharaan dan pengembangan website I’m On My Way 

• Peningkatan kualitas database konten website I’m On My Way 
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Dari prioritas kebutuhan konsumen dan persyaratan teknik pada kualitas e-

services dan website diatas, maka dapat dirumuskan strategi digital marketing program 

I’m On My Way, yaitu: 

1. Meng-highlight online discussion sebagai metode pembelajaran program I’m On My 

Way. 

2. Meng-highlight live discussion sebagai metode unggulan program I’m On My Way 

di mana melibatkan orang-orang yang telah mencapai tujuan hidupnya (public figure). 

3. Layanan pendampingan secara personal yang dapat bersifat online maupun offline 

selama mengikuti 10 minggu program I’m On My Way adalah bentuk layanan yang 

akan diberikan kepada peserta program I’m On My Way. 

4. Mendesain ulang fitur website dan meningkatkan kualitas konten website I’m On My 

Way sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan image dan kredibilitas program I’m 

On My Way melalui website. 
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V. PENUTUP 

 

1.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis interpretasi dari pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, didapatkan nilai R Square 

sebesar 0.72, artinya bahwa digital marketing (e-services, website dan 

content marketing) program I’m On My Way memiliki pengaruh hubungan 

terhadap minat & daya beli yaitu sebesar 72%, sedangkan 28% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti pemasaran word of 

mouth, event marketing dan lain-lain. Di mana didapatkan persamaan 

regresi Y = 0.170 + 0.446X1 + 0.595X2 – 0.029X3. Dari persamaan regresi 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Meningkatnya 1 (satuan) tingkat kepuasan e-services, maka akan 

meningkatkan minat & daya beli sebesar 0.446 

• Meningkatnya 1 (satuan) tingkat kepuasan website, maka akan 

meningkatkan minat & daya beli sebesar 0.595 

• Meningkatnya 1 (satuan) tingkat kepuasan e-services, maka akan 

menurunkan minat & daya beli sebesar 0.029 

 

2. Atribut-atribut kebutuhan konsumen yang penting pada kualitas digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) program I’m On My 

Way adalah sebagai berikut : 
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a. Prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas e-services 

• Program I’m On My Way membantu dalam menemukan passion 

dan tujuan hidup 

• Program I’m On My Way membantu dalam merancang dan 

memulai perjalanan tujuan hidup 

• Program I’m On My Way merupakan program yang 

memberikan nilai-nilai positif 

b. Prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas website 

• Tampilan website I’m On My Way menarik 

• Website I’m On My Way selalu up to date 

• Website I’m On My Way menyediakan informasi yang relevan 

c. Prioritas kebutuhan konsumen pada kualitas content marketing 

• Konten media sosial I’m On My Way memberikan pengetahuan 

mengenai program I’m On My Way 

• Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi saya untuk 

mengetahui passion dan tujuan hidup saya 

• Konten media sosial I’m On My Way memberikan saya 

pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup 

 

3. Peran integrasi uji regresi linear berganda, metode servqual, IPA (Imprtance 

-Performance Analysis) dan QFD (Quality Function Deployment) pada 

peningkatan kualitas e-services, website dan content marketing dalam 

strategi digital marketing program I’m On My Way, yaitu sebagai berikut: 

• Meningkatkan kualitas online discussion sebagai metode pembelajaran 

program I’m On My Way. 

• Meningkatkan dan atau menambah live discussion sebagai metode 

unggulan program I’m On My Way di mana melibatkan orang-orang 

yang telah mencapai tujuan hidupnya (public figure).  
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• Meningkatkan layanan pendampingan secara personal yang dapat 

bersifat online maupun offline selama mengikuti dan menyelesaikan 10 

minggu program I’m On My Way kepada peserta program I’m On My 

Way. 

• Mendesain ulang fitur website dan meningkatkan kualitas konten 

website I’m On My Way sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan 

image dan kredibilitas program I’m On My Way melalui website. 

 

1.2.Saran  

1. Sebaiknya tim I’m On My Way menerapkan program survey secara 

berkelanjutan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen 

sehingga dapat merancang peningkatan kualitas untuk meminimalkan 

konversi pernjualan yang menurun serta untuk memaksimalkan performansi 

digital asset perusahaan. 

2. Sebaiknya tim I’m On My Way dapat meningkatkan kualitas digital 

marketing (e-services, website dan content marketing) untuk meminimalkan 

gap antara konsumen dengan perusahaan. 
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Lampiran 1. Kuesioner Konsumen 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri 

Peserta Program I’m On My Way 

Di Tempat 

 

Perkenalkan saya Sapto Adi Nugroho (41616110120), adalah mahasiswa 

tingkat akhir program sarjana Teknik Industri Universitas Mercu Buana Jakarta. 

Saat ini saya sedang melakukan penelitian Tugas Akhir sebagai salah satu 

persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik.  Penelitian ini tentang 

Program I'm On My Way dengan judul Perencanaan Strategi Digital Marketing 

Dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan mengetahui atribut-atribut Kualitas Digital Marketing 

khususnya pada kualitas e-services, website dan content marketing di social media 

I'm On My Way.  

I'm On My Way adalah sebuah program pengembangan diri berbentuk 

fasilitasi online selama 10 minggu untuk membantu individu menemukan dan 

menjalani passion serta tujuan hidupnya dengan ditunjang oleh komunitas yang 

mendukung. 

Untuk kelancaran dan kesuksesan penelitian ini, saya mengharapkan 

partisipasi Anda untuk mengisi kuesioner berikut ini untuk mengetahui Tingkat 

Kepentingan dan Tingkat Kepuasan mengenai Program I’m On My Way. 

Kerahasiaan data Anda akan dijamin sehingga Anda tidak perlu khawatir dalam 

mengisi kuesioner ini sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya.  

Atas perhatian dan kerjasama Anda, saya ucapkan terima kasih.  

 

 

Salam, 

Sapto  
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Mohon untuk mengisi data dengan benar 

Beri tanda (√) pada jawaban yang Anda kehendaki 

1. Jenis Kelamain 

[  ] Laki-laki   [  ] Perempuan 

 

2. Berapa Umur Anda? 

[  ] 16 – 24 Tahun   [  ] 25 – 34 Tahun 

[  ] 35 – 44 Tahun   [  ] > 45 Tahun 

 

3. Tingkat Pendidikan Terakhir 

[  ] SMA    [  ] D3 

[  ] S1    [  ] S2 

[  ] Lainnya 

 

4. Status Pekerjaan 

[  ] Pelajar    [  ] Mahasiswa 

[  ] PNS    [  ] Karyawan Swasta 

[  ] Entrepreneur   [  ] Lainnya 

 

5. Penggunaan Social Media 

[  ] Facebook   [  ] Instagram 

[  ] Twitter    [  ] Youtube 

[  ] Pinterest   [  ] Lainnya 

 

6. Sampai Di Minggu Ke Berapa Anda Mengikuti/Menyelesaikan Program I’m 

On My Way 

[  ] Week 1   [  ] Week 6 

[  ] Week 2   [  ] Week 7 

[  ] Week 3   [  ] Week 8 

[  ] Week 4   [  ] Week 9 

[  ] Week 5   [  ] Week 10 
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Kuesioner Untuk E-Services 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988), kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service 

(Parasuraman, et al., 1985). 

Menurut Rowley (2006) layanan elektronik di definisikan sebagai: "... 

perbuatan, usaha atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi oleh teknologi 

informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan 

pelanggan, dan pelayanan ". Definisi ini mencerminkan tiga komponen utama 

penyedia layanan, penerima layanan dan saluran pelayanan yaitu, teknologi. 

Petunjuk Pengisian : 

 

Tingkat Kepentingan 

adalah seberapa penting suatu aspek pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan 

dari Program I'm On My Way. 

1 = Sangat Tidak Penting 

2 = Tidak Penting 

3 = Cukup Penting 

4 = Penting 

5  = Sangat Penting 

 

Tingkat Kepuasanadalah seberapa puaskah Anda atas suatu aspek pelayanan yang 

telah diterima atau telah diberikan oleh Program I'm On My Way. 

1 = Sangat Tidak Puas 

2 = Tidak Puas 

3 = Cukup Puas 

4 = Puas 

5 = Sangat Puas 
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No. Pertanyaan 
Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Program I’m On My Way membantu dalam 

menemukan passion dan tujuan  

                    

2 Program I’m On My Way membantu dalam 

merancang dan memulai perjalanan tujuan hidup 

                    

3 Program I’m On My Way menciptakan lingkungan 

yang mendukung dalam memulai perjalanan tujuan 

hidup  

                    

4 Tim I’m On My Way memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada peserta kapanpun 

                    

5 Tim I’m On My Way mencoba mencari tahu apa 

yang menjadi kebutuhan peserta untuk dapat 

menyelesaikan program I’m On My Way  

                    

6 Tim I’m On My Way mengatasi permasalahan yang 

dialami oleh peserta untuk menyelesaikan program 

I’m On My Way 

                    

7 Program I’m On My Way merupakan program yang 

memberikan nilai-nilai positif   

                    

8 Program I’m On My Way merupakan program yang 

bermanfaat 

                    

9 Program I’m On My Way memberikan kemudahan 

untuk merancang tujuan hidup 

                    

10 Program I’m On My Way menyediakan panduan 

mengenai aspek-aspek dalam menjalankan 

perjalanan tujuan hidup  
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Kuesioner Untuk Website 

Persepsi pengguna terdiri dari dua bagian yaitu persepsi layanan yang 

diterima (aktual) dan tingkat harapan (ideal), website yang bermutu dapat dilihat 

dari tingkat persepsi layanan aktual yang tinggi dan kesenjangan antara persepsi 

aktual dan ideal yang rendah (Barnes, 2003). 

Harapan dan persepsi pada akhirnya akan menentukan tingkat kepuasan 

konsumen terhadap suatu pelayanan. Setelah menikmati pelayanan yang 

diberikan, konsumen akan membandingkan antara harapan dan persepsi mereka 

tentang pelayanan tersebut. 

Terdapat tiga dimensi inti yang mewakili kualitas suatu website, yaitu 

usability, information quality, dan service interaction quality (Barnes dan Vidgen, 

2002). 

Petunjuk Pengisian : 

 

Tingkat Kepentingan 

adalah seberapa penting atribut-atribut yang ada di dalam Website I'm On My 

Way. 

1  = Sangat Tidak Penting 

2  = Tidak Penting 

3  = Cukup Penting 

4  = Penting 

5 = Sangat Penting 

Tingkat Kepuasan 

adalah seberapa puas Anda atas atribut-atribut Website I'm On My Way saat ini. 

1  = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3  = Cukup Setuju 

4  = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

 

Tingkat Kepentingan Anda mengenai website I'm On My Way  
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(http://www.imonmyway.id) 

https://www.google.com/url?q=http://www.imonmyway.id&sa=D&ust=1512404138619000&usg=AFQjCNGPrkPo7OCt5dIlBRXF18E-3FYKmA
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No. Pertanyaan 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Website I’m On My Way mudah untuk dipelajari 

dan digunakan (sistem navigasi dan fitur)                     

2  Tampilan website I’m On My Way menarik 
                    

3 Website I’m On My Way mudah diakses 
                    

4 
Website I’m On My Way memberikan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya                     

5 Website I’m On My Way selalu up to date 
                    

6 
Website I’m On My Way menyediakan informasi 

yang relevan                     

7 
Website I’m On My Way menunjukkan reputasi 

program I’m On My Way yang baik                     

8 
Website I’m On My Way memberikan rasa aman 

dan percaya dapat mengikuti program I’m On My 

Way 
                    

9 
Website I’m On My Way memastikan informasi 

pribadi saya aman                     

10 
Website I’m On My Way memberikan wadah 

diskusi dengan peserta lainnya                     

11 
Website I’m On My Way mempermudah dalam 

berkomunikasi dengan tim I’m On My Way                     
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Kuesioner Untuk Content Marketing 

Konten media merupakan berbagai segala bentuk konten atau isi dalam 

sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti blog, wiki, forum 

diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, iklan 

hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari 

para pengguna sistem atau layanan online yang seringkali dilakukan lewat sebuah 

situs media sosial (Wikipedia) 

Prinsip dasar pembuatan konten di era digital saat ini, yaitu menciptakan 

konten yang memiliki nilai (values) yang relevan dengan audiens (Lieb, 2012). 

Menurut Jefferson dalam bukunya Valuable Content, terdapat 5 atribut dimensi 

kualitas, yaitu 

1. Helpful – it answers people’s questions 

2. Entertaining – it evokes emotion or inspire 

3. Authentic – it feels real, genuine and sincere 

4. Relevant – it is focused and meaningful to its intended niche audience 

5. Timely – it hits the spot at just the right moment. 

 

Tingkat Kepentingan adalah seberapa penting atas atribut-atribut yang ada di 

konten media sosial I'm On My Way. 

1 = Sangat Tidak Penting 

2 = Tidak Penting 

3 = Cukup Penting 

4 = Penting 

5 = Sangat Penting 

Tingkat Persepsi adalah seberapa besar persepsi Anda mengenai konten-konten di 

media sosial I'm On My Way saat ini 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Cukup Setuju 

4.= Setuju 

5 = Sangat Setuju 
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No. Pertanyaan 

Tingkat Kepentingan Tingkat Kepuasan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan 

pengetahuan mengenai program I’m On My Way                     

2 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan 

saya pemahaman apa itu passion dan tujuan hidup                     

3 
Konten media sosial I’m On My Way menginspirasi 

saya untuk mengetahui passion dan tujuan hidup 

saya 
                    

4 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan 

kesan positif mengenai pentingnya mengetahui apa 

itu passion dan tujuan hidup 
                    

5 
Konten media sosial I’m On My Way mendorong 

saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

passion dan tujuan hidup saya 
                    

6 
Konten media sosial I’m On My Way memberikan 

fakta-fakta menarik mengenai passion dan tujuan 

hidup 
                    

7 
Konten media sosial I’m On My Way berbeda 

dengan konten akun media sosial program sejenis 

lainnya  
                    

8 
 Konten media sosial I’m On My Way  relevan 

dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami                     

9 
Konten media sosial I’m On My Way memiliki 

makna yang dalam mengenai passion dan tujuan 

hidup   
                    

10 
Konten media sosial I’m On My Way bermanfaat 

bagi saya dalam menemukan dan menjalani passion 

dan tujuan hidup saya 
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Lampiran 2. Data Jawaban Konsumen - Tingkat Kepentingan E-Services 

Nomor 
E-Services - Tingkat Kepentingan 

Reliability Responsiveness Kepercayaan Personalisasi 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 
3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
5 3 4 3 4 5 3 5 5 4 4 
6 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
7 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
8 3 3 4 4 3 3 4 3 2 1 
9 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 

10 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
11 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 
12 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
13 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
16 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
17 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
18 4 4 4 4 4 3 5 5 3 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
21 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 
22 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 3 2 2 3 4 4 4 2 2 3 
26 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
27 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
30 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 
31 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 
32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 4 4 4 5 4 5 5 5 4 2 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 
38 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
39 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 
40 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
41 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 3 5 4 5 5 5 3 3 
44 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
48 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 
49 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
55 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 
56 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 
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Lampiran 3. Data Jawaban Konsumen - Tingkat Kepuasan E-Services 

Nomor 
E-Services - Tingkat Kepuasan 

Reliability Responsiveness Kepercayaan Personalisasi 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 
9 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

10 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
11 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 
12 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
13 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
16 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
17 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 
26 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 
27 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
28 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
29 2 2 4 4 3 3 4 2 2 3 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 
32 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 5 4 4 5 5 5 5 3 3 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
38 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
39 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
42 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
43 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 
44 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
48 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
55 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 
56 3 2 2 3 5 3 4 4 3 3 
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Lampiran 4. Data Jawaban Konsumen - Tingkat Kepentingan Website 

Nomor 
Website - Tingkat Kepentingan 

Usability Information Quality Service Interaction 
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 4 3 3 4 4 4 5 3 2 2 
9 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 

10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
11 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
12 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
16 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
18 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
19 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
21 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
25 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
26 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 
28 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
29 3 4 4 4 3 3 2 2 1 3 3 
30 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 1 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
35 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 
38 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
39 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
43 4 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 
44 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 5 
45 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
48 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
51 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
54 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 
55 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 
56 3 5 3 3 5 5 5 4 4 4 4 

 

 



 

225 
 

Lampiran 5. Data Jawaban Konsumen Terhadap Tingkat Kepuasan Website 

 

Nomor 
Website - Tingkat Kepuasan 

Usability Information Quality Service Interaction 
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 
5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 5 4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

10 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
18 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
21 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
23 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
25 3 1 1 3 3 2 3 3 1 2 2 
26 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
28 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
29 3 3 3 3 3 4 4 2 3 1 2 
30 2 3 4 3 3 5 5 3 3 3 3 
31 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 4 4 5 4 5 2 4 4 4 3 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
38 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 
39 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 
42 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
43 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
44 2 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 
45 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
51 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
54 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 
55 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
56 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
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Lampiran 6. Tabulasi Data Jawaban Konsumen - Tingkat Kepentingan Content 

Marketing 

Nomor 
Content Marketing - Tingkat Kepentingan 

Helpful Entertaining Authentic Relevant Timely 
P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 2 5 5 3 2 2 1 3 1 
9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
16 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 3 3 3 3 2 5 2 2 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
21 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
29 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
30 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
42 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
43 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 
44 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
48 4 4 3 3 3 3 2 3 4 5 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
51 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 
56 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 
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Lampiran 7. Data Jawaban Konsumen - Tingkat Kepuasan Content Marketing 

Nomor 
Content Marketing - Tingkat Kepuasan 

Helpful Entertaining Authentic Relevant Timely 
P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 

10 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
11 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
13 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
16 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
22 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 1 3 2 2 3 5 3 3 3 3 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 
28 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 
31 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
32 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 2 4 3 3 2 3 3 5 4 5 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
42 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
43 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 
44 2 2 4 3 4 4 3 5 4 4 
45 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
48 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
55 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Lampiran 8. Data Jawaban Konsumen – Minat & Daya Beli 

Nomor 
Minat Dan Daya Beli 

Bertindak Positif Rekomendasi Pembelian 
P32 P33 P34 P35 P36 

1 2 2 2 2 2 
2 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 5 
4 4 4 4 5 5 
5 3 4 3 3 4 
6 1 1 1 1 1 
7 5 4 5 5 5 
8 3 3 3 3 2 
9 5 4 4 3 4 

10 3 3 4 3 3 
11 2 3 3 3 3 
12 5 5 4 4 4 
13 5 4 5 5 5 
14 1 1 1 1 1 
15 5 5 5 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 
18 3 3 4 4 3 
19 5 5 5 5 5 
20 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 5 4 
22 4 4 4 3 4 
23 5 5 5 5 5 
24 2 5 3 4 3 
25 3 3 3 2 2 
26 4 4 4 4 4 
27 3 2 1 2 2 
28 5 3 4 5 4 
29 3 3 4 4 4 
30 2 2 3 2 4 
31 4 4 3 3 4 
32 4 3 4 5 3 
33 3 3 3 3 3 
34 2 2 2 2 1 
35 4 4 4 4 4 
36 3 3 3 3 3 
37 3 3 4 4 3 
38 3 3 3 3 3 
39 5 5 5 5 5 
40 1 1 1 1 1 
41 4 4 4 3 3 
42 5 5 5 5 5 
43 4 3 3 3 3 
44 3 4 3 4 3 
45 3 3 4 3 3 
46 3 3 3 3 3 
47 4 4 4 4 4 
48 3 4 4 3 4 
49 3 3 3 3 3 
50 5 4 5 4 5 
51 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 5 
54 3 3 3 3 3 
55 4 4 3 3 4 
56 3 3 3 2 3 
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Lampiran 9. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepentingan Kualitas E-Services 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_1 31.91 70.446 .776 .961 

Form_2 32.00 70.255 .785 .961 

Form_3 31.88 71.675 .696 .964 

Form_4 31.95 66.488 .868 .958 

Form_5 31.96 67.053 .911 .956 

Form_6 32.09 66.374 .836 .959 

Form_7 31.68 68.295 .844 .958 

Form_8 31.86 65.434 .896 .956 

Form_9 32.11 67.261 .902 .956 

Form_10 32.07 67.558 .818 .960 
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b. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepuasan Kualitas E-Services 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.973 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_11 28.93 71.995 .853 .971 

Form_12 28.86 70.779 .887 .970 

Form_13 28.80 71.106 .885 .970 

Form_14 28.82 70.658 .868 .971 

Form_15 28.95 71.906 .831 .972 

Form_16 28.98 71.763 .856 .971 

Form_17 28.54 69.708 .886 .970 

Form_18 28.61 71.334 .869 .971 

Form_19 28.86 70.816 .885 .970 

Form_20 28.82 69.968 .911 .969 
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c. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepentingan Kualitas Website 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.974 11 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_26 36.34 89.356 .867 .971 

Form_27 36.20 87.943 .830 .972 

Form_28 36.14 90.161 .828 .972 

Form_29 36.25 88.482 .871 .971 

Form_30 36.32 88.622 .874 .971 

Form_31 36.21 87.771 .917 .970 

Form_32 36.21 86.790 .904 .970 

Form_33 36.21 87.444 .901 .970 

Form_34 36.23 86.181 .837 .973 

Form_35 36.32 88.186 .882 .971 

Form_36 36.30 87.233 .843 .972 
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d. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepuasan Kualitas Website 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 11 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_37 33.80 73.106 .831 .969 

Form_38 33.87 73.784 .835 .969 

Form_39 33.80 72.415 .876 .967 

Form_40 33.66 73.319 .887 .967 

Form_41 33.87 73.493 .876 .968 

Form_42 33.77 72.036 .879 .967 

Form_43 33.71 72.790 .845 .968 

Form_44 33.77 72.472 .908 .967 

Form_45 33.89 72.316 .845 .968 

Form_46 33.77 73.345 .795 .970 

Form_47 33.86 73.616 .824 .969 
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e. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepentingan Kulitas Content Marketing 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.983 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_48 31.75 92.991 .906 .982 

Form_49 31.77 91.018 .930 .981 

Form_50 31.70 91.233 .911 .982 

Form_51 31.70 90.579 .929 .981 

Form_52 31.73 90.454 .962 .980 

Form_53 31.84 89.956 .939 .981 

Form_54 31.91 91.719 .853 .984 

Form_55 31.96 92.108 .893 .982 

Form_56 31.84 90.356 .947 .981 

Form_57 31.86 90.597 .907 .982 
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f. Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepuasan Kualitas Content Marketing 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.978 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_60 30.09 85.574 .682 .983 

Form_61 29.88 84.039 .907 .975 

Form_62 29.86 82.925 .950 .973 

Form_63 29.79 82.862 .930 .974 

Form_64 29.77 82.436 .937 .974 

Form_65 29.86 84.234 .877 .976 

Form_66 29.95 82.561 .939 .974 

Form_67 29.88 83.966 .879 .976 

Form_68 29.79 82.971 .940 .974 

Form_69 29.93 83.595 .909 .975 
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g. Uji Validitas dan Reliabilitas Minat Dan Daya Beli 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 56 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 56 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.959 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Form_72 14.04 15.671 .881 .950 

Form_73 14.07 16.431 .862 .953 

Form_74 14.02 15.800 .918 .944 

Form_75 14.09 15.756 .868 .952 

Form_76 14.07 15.558 .896 .947 
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Lampiran 10. Uji Regresi Berganda 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

minat_dayabeli 3.5143 .99003 56 

eservices 3.2018 .93488 56 

website 3.3805 .85332 56 

content_marketing 3.3196 1.01416 56 

 

Correlations 

  minat_dayabeli eservices website content_marketing 

Pearson Correlation minat_dayabeli 1.000 .778 .799 .606 

eservices .778 1.000 .731 .626 

website .799 .731 1.000 .726 

content_marketing .606 .626 .726 1.000 

Sig. (1-tailed) minat_dayabeli . .000 .000 .000 

eservices .000 . .000 .000 

website .000 .000 . .000 

content_marketing .000 .000 .000 . 

N minat_dayabeli 56 56 56 56 

eservices 56 56 56 56 

website 56 56 56 56 

content_marketing 56 56 56 56 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 content_marketing, 

eservices, websitea 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 
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1 .848a .720 .704 .53907 .720 44.504 3 52 .000 

a. Predictors: (Constant), content_marketing, eservices, website 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.798 3 12.933 44.504 .000a 

Residual 15.111 52 .291   

Total 53.909 55    

a. Predictors: (Constant), content_marketing, eservices, website 

b. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .170 .304  .559 .578      

eservices .446 .116 .421 3.836 .000 .778 .470 .282 .447 2.239 

website .595 .145 .513 4.117 .000 .799 .496 .302 .347 2.878 

content_marketing -.029 .106 -.029 -.270 .788 .606 -.037 -.020 .454 2.202 

a. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) eservices website content_marketing 

1 1 3.909 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .046 9.244 .88 .05 .01 .16 

3 .030 11.412 .02 .61 .00 .57 

4 .015 16.114 .09 .33 .99 .26 

a. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

Casewise Diagnosticsa 
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Case 

Number Std. Residual minat_dayabeli Predicted Value Residual 

1 -1.411 2.00 2.7608 -.76083 

2 .030 3.00 2.9839 .01606 

3 1.735 4.20 3.2647 .93532 

4 .020 4.40 4.3890 .01104 

5 -1.051 3.40 3.9667 -.56669 

6 -.338 1.00 1.1823 -.18232 

7 1.176 4.80 4.1659 .63412 

8 -.093 2.80 2.8501 -.05008 

9 .907 4.00 3.5111 .48892 

10 .129 3.20 3.1302 .06981 

11 .118 2.80 2.7363 .06367 

12 .417 4.40 4.1751 .22487 

13 -.392 4.80 5.0116 -.21155 

14 -.338 1.00 1.1823 -.18232 

15 1.235 4.60 3.9341 .66585 

16 -.722 4.00 4.3893 -.38929 

17 -.105 4.00 4.0568 -.05681 

18 -.050 3.40 3.4270 -.02696 

19 -.430 5.00 5.2318 -.23179 

20 .879 4.00 3.5264 .47363 

21 -.759 4.20 4.6092 -.40920 

22 -.689 3.80 4.1716 -.37163 

23 .954 5.00 4.4860 .51402 

24 1.040 3.40 2.8392 .56083 

25 .145 2.60 2.5220 .07800 

26 -.043 4.00 4.0231 -.02310 

27 -1.041 2.00 2.5612 -.56117 

28 1.007 4.20 3.6569 .54309 

29 .904 3.60 3.1128 .48716 

30 -.669 2.60 2.9606 -.36062 

31 -.835 3.60 4.0500 -.45002 

32 -.158 3.80 3.8851 -.08514 

33 -.384 3.00 3.2071 -.20706 

34 -4.487 1.80 4.2188 -2.41883 

35 .713 4.00 3.6155 .38454 
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36 .390 3.00 2.7896 .21043 

37 -.249 3.40 3.5341 -.13408 

38 .556 3.00 2.7004 .29964 

39 1.718 5.00 4.0736 .92638 

40 -1.166 1.00 1.6285 -.62854 

41 .905 3.60 3.1124 .48761 

42 1.260 5.00 4.3208 .67921 

43 .544 3.20 2.9068 .29318 

44 .655 3.40 3.0469 .35314 

45 -.572 3.20 3.5084 -.30838 

46 -.384 3.00 3.2071 -.20706 

47 .393 4.00 3.7879 .21210 

48 -.530 3.60 3.8854 -.28544 

49 -.384 3.00 3.2071 -.20706 

50 -.459 4.60 4.8475 -.24747 

51 1.226 4.00 3.3389 .66107 

52 -.407 4.00 4.2194 -.21942 

53 .428 5.00 4.7694 .23061 

54 -.660 3.00 3.3559 -.35588 

55 .095 3.60 3.5486 .05139 

56 -.773 2.80 3.2169 -.41689 

a. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.1823 5.2318 3.5143 .83989 56 

Residual -2.41883 .93532 .00000 .52416 56 

Std. Predicted Value -2.777 2.045 .000 1.000 56 

Std. Residual -4.487 1.735 .000 .972 56 

a. Dependent Variable: minat_dayabeli 

 

 


