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Bab II Tinjauan Pustaka 

2.1   Manajemen Hubungan Pelanggan 

Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang 

terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan 

mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah 

organisasi (Kotler, 2008). Manajemen hubungan pelanggan  melingkup semua 

aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, 

termasuk pusat panggilan (call center), tenaga penjualan (sales force), pemasaran, 

dukungan teknis (technical support) dan layanan lapangan. Sebuah Sistem 

Manajemen Hubungan Pelanggan harus dapat menjalankan fungsi: 

 Mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. 

 Mengusung falsafah customer-oriented (customer centric) 

 Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan 

 Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna 

 Menangani keluhan/komplain pelanggan 

 Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan 

 Membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari 

pelanggan. (wikipedia) 

 

2.1.1   Sasaran dan Tujuan Manajemen Hubungan Pelanggan 

Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas 

pelanggan (customer equity) yang tinggi. Dimana ekuitas pelanggan adalah total 

nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan. Yang jelas semakin setia 

pelanggan, semakin tinggi ekuitas pelanggan (Kotler, 2008). Tiga faktor (drivers) 

yang mempengaruhi ekuitas pelanggan yaitu: 

 Ekuitas Nilai, yaitu nilai objektif pelanggan atas kegunaan tawaran 

berdasarkan pemikirannya tentang manfaat yang kemudian dengan biaya nya. 

Sub-pendorong ekuitas adalah mutu, harga dan kenyamanan. 

 Ekuitas Merek, yaitu penilaian subjektif dan tak berwujud pelanggan terhadap 

merek, yaitu diluar dan melampaui nilai yang dipikirkan secara objektif. Sub-

pendorong ekuitas merek adalah kesadaran merek pelanggan, sikap pelanggan 

terhadap merek dan pemikiran pelanggan mengenai etika merek. 
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 Ekuitas Rasional, yaitu kecenderungan pelanggan untuk setia kepada merek 

yang diluar dan melampaui penelitian objektif dan subjektif atas nilainya. 

Sub-pendorong ekuitas rasional mencakup program kesetiaan, program 

pemahaman dan perlakuan khusus, program pembentukan komunitas, dan 

program pembentukan pengetahuan. 

 

2.1.2   Pendekatan Implementasi Manejemen Hubungan Pelanggan (CRM) 

Kepuasan jangka panjang merupakan tujuan akhir dari semua aktivitas 

pemasaran dan organisasi (Barnes, 2003). Pendekatan berbasis hubungan untuk 

bisnis adalah pemahaman tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan 

memandang pelanggan sebagai aset jangka panjang yang akan memberikan 

pemasukan kepada perusahaan. Tiga pendekatan implementasi manajemen 

tersebut adalah: 

a) Pendekatan Technology-based Relationship, yaitu mekanisme membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui pemanfaatan kemampuan teknologi 

informasi dan bisnis dengan proses yang efisien. Termasuk didalamnya 

adalah pemanfaatan teknologi untuk membangun aplikasi customer care, 

sales automation, biling, business intelegent, dll 

b) Pendekatan Brand-based Relationship, yaitu mekanisme membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui pemanfaatan konsep branding melalui 

implementasi corporate indentity dan atau produk branding. Termasuk 

didalamnya adalah pendekatan melalui program promosi dan advertising, 

sponsorship, pagelaran produk-produk melalui event tertentu. 

c) Pendekatan Human-based Relationship, yaitu mekanisme membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui optimalisasi kapabilitas SDM (human 

relationship skill). Termasuk didalamnya adalah melalui pendekatan front 

liner, public relation, spoke person dan opinion leader. 

 

2.2    Kualitas Jasa 

Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan (Tjiptono, 2008). Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 
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Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kulaitas jasa dipersepsikan buruk. 

Pelayanan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pihak lain. Kualitas pelayanan (service quality) 

merupakan konsep yang abstrak dan sukar dipahami, karena kualitas pelayanan 

memiliki karakteristik tidak berwujud, bervariasi, tidak tahan lama, serta produksi 

dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Persepsi kualitas yang baik diperoleh 

bila kualitas yang dialami, memenuhi harapan pelanggan. Kriteria kualitas 

pelayanan yang baik, yaitu sebagai berikut:  

1. Professionalism and Skill  

Professionalism and skill yaitu pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa, 

karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara 

professional (Outcome-Related Criteria). 

2. Attitudes and Behavior  

Attitudes and Behavior yaitu pelanggan merasa bahwa karyawan jasa        

(Customer Contact Personnel) menaruh perhatian besar pada mereka dan 

berusaha membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah 

(Process-Related Criteria). 

3. Accessibility and Flexibility  

Accessibility and Flexibility yaitu pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, 

lokasi, jam operasi, karyawan, dan sistem operasionalnya, dirancang dan 

dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa 

tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat 

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes (process-

related criteria). 

4. Reliability and Trustworthiness  

Reliability and Trustworthiness yaitu pelanggan merasa bahwa apa pun yang 

terjadi atau telah disepakati, mereka dapat mengandalkan penyedia jasa beserta 

karyawan dan sistemnya dalam memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu 

dengan mengutamakan kepentingan pelanggan (Processrelated Criteria). 
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5. Recovery 

Recovery yaitu pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu 

yang tidak diharapkan dan tidak dapat diprediksi, maka penyedia jasa akan 

segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi 

yang tepat (Process-Related Criteria). 

6. Reputation and Credibility  

Reputation and Credibility yaitu pelanggan meyakini bahwa operasi dari 

penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/tambahan yang sepadan 

dengan biaya yang dikeluarkan (Image-Related Criteria). 

 

2.2.1   Dimensi Kualitas Jasa 

Adapun lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa model 

Servqual (Parasuraman, 2004),  yaitu sebagai berikut: 

1. Tampilan Elemen Fisik (Tangible) 

Dimensi ini mencakup tersedianya fasilitas fisik, peralatan, sumberdaya 

manusia, materi-materi untuk komunikasi yang merupakan bukti nyata 

pelayanan. 

2. Keandalan (Reliability) 

Dimensi ini mencakup keandalan dalam menepati janji yang telah diberikan, 

kinerja yang akurat dan konsisten. 

3. Responsivitas (Responsiveness) 

Dimensi ini mencakup keinginan dan kesiapan perusahaan untuk membantu 

pelanggan serta memberikan pelayanan yang diminta. 

4. Jaminan (Assurance) 

Dimensi ini mencakup pengetahuan dan kesopanan (courtesy) dari para 

karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan. 

5. Empati (Emphaty) 

Kepedulian perusahaan kepada pelanggannya dan memberikan perhatian 

pribadi pada para pelanggannya. 
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2.2.2 Prinsip-prinsip Kualitas Jasa 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif 

bagi perusahaan jasa dalam memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu 

memenuhi enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk 

dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan perbaikan 

kualitas secara kontinu dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. 

Enam prinsip pokok tersebut meliputi hal berikut: 

1. Kepemimpinan  

Stategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak.Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan 

organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya 

akan berdampak kecil terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai karyawan 

operasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek 

tersebut yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut antara 

lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi 

strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi stategi kualitas.  

3. Perencanaan Strategi 

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran tujuan kualitas 

yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan 

misinya.  

4. Review  

ProsesReview merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi  

manajemen untuk mengubah prilaku organisasional. Proses ini 

menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-menerus 

terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas. 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, maupun 
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stakeholder lainnya (seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, 

masyarakat sekitar, dan lain-lain). 

6. Total Human Reward 

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan 

prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, 

rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap anggota organisasi 

dapat meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan 

produktivitasdan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. 

 

2.2.3   Penilaian Kualitas Jasa 

Model kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam penilaian tingkat 

kepuasan konsumen adalah model service quality (ServQual). Konsep kepuasan 

pelanggan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Jasa yang Diharapkan 

Model ServQual menekankan harapan pelanggan sebelum membeli atau 

mengkonsumsi suatu jasa sebagai standar dalam mengevaluasi kinerja jasa 

yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan terhadap suatu jasa, 

diantaranya: 

 Word of Mouth Communication, yaitu keputusan untuk membeli suatu 

produk jasa yang dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain.  

 Personal Need of Consumer, yaitu bahwa pada dasarnya setiap orang 

memiliki kebutuhan yang spesifik dan ini akan memberikan alasan yang 

berbeda bagi setiap individu untuk menentukan keputusan apa yang akan 

diambil dalam mengkonsumsi produk jasa. 

 Past Experience, yaitu dimana pengalaman masa lalu dalam mengkonsumsi 

suatu produk jasa akan sangat berpengaruh bagi konsumen untuk 

menentukan pilihan produk jasa berikutnya. 

 External Communication, yaitu bahwa penentuan konsumen dalam memilih 

kualitas pelayanan dipengaruhi oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh 
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penyedia jasa dalam mengkombinasikan produk jasa yang dijualnya, seperti 

iklan dikoran atau televisi. 

2) Jasa yang Dipersepsikan 

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, 

pelanggan yang menilai tingkat kualitas jasa perusahaan.  

 

2.3    Jasa 

Jasa adalah segala tindakan atas kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud, tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun, dan berkaitan dengan produk fisik sebagai pendukung atas 

penjualan jasa (Kotler, 2008). 

 

2.3.1   Proses Jasa 

Proses didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan bersama-sama untuk mentransformasikan Input yang 

disediakan pemasok menjadi Output yang diterima oleh pelanggan          

(Tjiptono, 2008). Adapun proses jasa tersebut pada Gambar 2.1. 

Kapabilitas

Input Proses Output

Kontrol

 
Gambar 2.1 Proses Jasa 

                                                Sumber: Tjiptono (2008) 

 

Keterangan: 

1. Input terdiri atas SDM, mesin, metode bahan baku, ukuran dan lingkungan. 

2. Proses merupakan transformasi input menjadi output. 

3. Kontrol merupakan mekanisme untuk menjamin bahwa proses menghasilkan 

apa yang diharapkan. 

4. Kapabilitas adalah kemampuan proses untuk bekerja hingga mencapai kinerja 

yang diharapkan. 

5. Output adalah jasa akhir yang dihasilkan. 
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2.3.2   Konsep Jasa 

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa 

jenis jasa (Kotler, 2008), yaitu sebagai berikut: 

a) Produk Fisik Murni 

Penawaran harga semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, misalnya sabun 

mandi, pasta gigi, atau sabun cuci, tanpa ada jasa pelayanan yang menyertai 

produk tersebut. 

b) Produk Fisik dengan Jasa Pendukung 

Pada kategori ini, penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada 

konsumennya. Misalnya, produsen mobil harus memberikan penawaran yang 

jauh lebih banyak daripada hanya sekedar mobil saja.  

c) Produk Campuran 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya. 

d) Jasa Utama yang Didukung dengan Barang dan Jasa Minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan 

dan barang-barang pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang 

mendapatkan beberapa pelayanan jasa dari jasa transportasi tersebut. 

e) Jasa murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya, fisioterapi konsultasi 

psikologi, pemijatan, dan lain-lain. 

 

2.4   Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan adalah setiap orang, unit atau pihak yang berinteraksi, baik 

langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk (Purnawarman, 2003). 

Ada 3 jenis pelanggan, yaitu sebagai berikut:  

1. Pelanggan Eksternal 

 Pelanggan eksternal adalah orang diluar industri yang menerima suatu produk  

(end-user). Pelanggan eksternal industri adalah masyarakat umum. 

2. Pelanggan Antara 

 Pelanggan antara adalah orang yang bertindak atau berperan sebagai 

perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. 
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3. Pelanggan Internal 

 Pelanggan internal merupakan orang yang melakukan proses selanjutnya dari 

suatu pekerjaan (next process). Pelanggan internal merupakan seluruh 

karyawan dari suatu industri. 

 

2.4.1   Definisi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” artinya cukup 

baik, memadai dan ”facio” artinya melakukan atau membuat (kotler, 2008). 

Kepuasan dapat diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat 

sesuatu memadai”. Dalam kepuasan pelanggan terdapat tiga komponen utama 

yaitu : 

1. Kepuasan pelanggan merupakan respon (emosional atau kognitif) 

2. Respon tersebut menyangkut focus tertentu (ekspektasi, produk, pengalaman 

konsumsi, dan seterusnya) 

3. Respon terjadi pada waktu tertentu (setelah konsumsi dan lain-lain). 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi terhadap suatu produk atau jasa yang 

telah memenuhi harapannya, dimana pelanggan tidak akan puas bila mempunyai 

persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi dan pelanggan akan merasa puas, 

jika persepsinya sama dengan yang diharapkan (Irawan, 2003). Secara konseptual, 

kepuasan pelanggan, pada Gambar 2.2. 

Tujuan 

Perusahaan

Kebutuhan 

dan 

Keinginan Pelanggan

Produk

Nilai Produk 

Bagi Pelanggan

Harapan 

Pelanggan 

Terhadap Produk

Tingkat 

Kepuasan 

Pelanggan

Gambar 2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Irawan (2003) 
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Keterangan: 

 Tujuan perusahaan, mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Misalnya, memenuhi 

keinginan pelanggan. 

 Produk, jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau 

ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian pula sebaliknya.  

 Nilai produk bagi pelanggan, hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan, 

terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. 

 Kebutuhan dan keinginan, yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika sedang melakukan transaksi dengan pemasok produk 

(perusahaan). 

 Harapan pelanggan terhadap produk, persepsi pelanggan sangat diutamakan 

karena harapan dari pelanggan merupakan hal terpenting dalam suatu 

pelayanan jasa. 

 Tingkat kepuasan pelanggan, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi 

produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

 

Interaksi antara karyawan dan pelanggan merupakan unsur yang sangat 

penting dalam pembentukan kepuasan pelanggan. Adapun penyebab utama 

harapan tidak terpenuhi, pada Gambar 2.3. 

Pelanggan Keliru 

Mengkomunikasikan Jasa yang 

Diinginkan

Pelanggan Keliru Menafsirkan 

Signal (Harga, Positioning, dll)

Miskomunikasikan 

Rekomendasikan Mulut ke 

Mulut

Kinerja Karyawan Perusahaan Jasa 

yang Buruk

Miskomunikasi Penyediaan Jasa oleh 

Pesaing

Harapan Tidak Terpenuhi

Gambar 2.3 Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan 

 Sumber: Tjiptono (2008) 
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2.4.2 Faktor-Faktor Pendorong Kepuasan Pelanggan 

Menurut Irawan (2003) terdapat lima komponen yang dapat mendorong 

kepuasan pelanggan. Komponen-komponen tersebut pada Gambar 2.4. 

Mutu

Pelayanan

Faktor 

Emosional

Harga

Mutu

Produk

Kepuasan 

Pelanggan
Loyalitas 

Pelanggan

Biaya 

dan 

Kemudahan

 
Gambar 2.4 Faktor-faktor yang menentukan kepuasan pelanggan 

Sumber: Irawan (2003) 

Keterangan: 

 Mutu Produk 

Konsumen akan merasa puas, bila hasil evaluasi menunjukkan produk yang 

digunakan merupakan produk yang bermutu. 

 Mutu pelayanan 

Komponen adalah pembentuk kepuasan, terutama untuk industri jasa, 

pelanggan akan merasa puas, apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 Faktor Emosional 

Konsumen akan merasa bangga bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu dan cenderung mempunyai tingkat kepuasan lebih tinggi. Kepuasannya 

bukan karena produk tersebut, tetapi self-esteem atau social value yang 

membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek produk. 

 Harga 

Produk yang mempunyai mutu sama, tetapi menetapkan harga relatif murah 

akan memberikan nilai lebih tinggi bagi pelanggannya.  

 

 

repository.unisba.ac.id



16 
 

 Biaya dan Kemudahan 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa akan cenderung 

merasa puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

 

2.4.3 Definisi Ekspektasi dan Persepsi Pelanggan 

Konsep ekspektasi yang mendominasi aplikasi diskonfirmasi ekspektasi 

yaitu predictive expectations. Berdasarkan model ini, ekspektasi berfungsi sebagai 

standar perbandingan. Kinerja produk atau jasa pada berbagai atribut atau dimensi 

relevan dibandingkan dengan ekspektasi. Perbandingan tersebut akan 

menghasilkan reaksi konsumen terhadap produk atau jasa dalam bentuk kepuasan 

atau persepsi kualitas. 

 

2.4.4 Strategi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan bukan hal yang mudah untuk dicapai bagi tiap 

perusahaan. Berbagai upaya harus dapat dilakukan perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke pesaing lain dengan 

mengorbankan banyak biaya dan investasi. Terdapat berbagai strategi yang dapat 

diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya               

(Tjiptono, 2008), antara lain: 

1. Relationship Marketing 

Hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan tidak berakhir setelah 

penjualan selesai, namun berupaya untuk menjalin suatu kemitraan jangka 

panjang, agar terjadi pembelian ulang. 

2. Superior Customer Service 

Penerapan strategi ini memerlukan biaya besar, kemampuan SDM yang 

profesional dan gigih, karena perusahaan berusaha menawarkan pelayanan 

lebih unggul daripada pesaingnya. 

3. Unconditional Guarantees 

Perusahaan memberikan garansi tertentu ataupun memberikan layanan purna 

jual yang baik yang mampu menyediakan media efisien dan efektif untuk 

menangani keluhan pelanggannya. 
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4. Penanganan Keluhan Efektif 

Penanganan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menentukan 

sumber masalah yang menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. 

Masalah ini perlu diatasi, agar di masa mendatang tidak timbul masalah yang 

sama.  

 

2.4.5   Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Metode yang dapat dipergunakan perusahaan untuk mengukur dan 

memantau kepusan pelanggan dan pesaing (Kotler, 2008), metode tersebut 

sebagai berikut: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya guna 

menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka.  

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Cara untuk memperoleh kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan 

beberapa Ghost Shopping untuk berpura-pura sebagai pelanggan potensial 

produk perusahaan dan pesaing.  

3. Lost Customer Analysis 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan 

supaya dapat mengambil perbaikan selanjutnya.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Rumusan dari 

kepuasan pelanggan ialah sebagai berikut:  

Kepuasan pelanggan = f (expectations, perceived performance) 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua variabel utama yang 

menentukan kepuasan pelanggan, yaitu expectations dan perceived performance.  

Apabila perceived performance melebihi expectations, maka pelanggan akan 

puas, tetapi bila sebaliknya maka pelanggan akan merasa tidak puas         

(Tjiptono, 2008). Oleh karena kepuasan akan menimbulkan loyalitas pelanggan, 
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maka loyalitas sebagai variable endegenous disebabkan oleh suatu kombinasi 

kepuasan, rintangan pengalihan (switching barrier) pemasok, dan keluhan. Jadi 

dapat dirumuskan bahwa:  

Loyalitas = f (customer satisfaction, switching barriers, voice) 

 

2.5   Mutu Pelayanan 

Mutu merupakan keseluruhan ciri dan sifat dari suatu produk atau pelayanan 

yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat, definisi tersebut mencerminkan mutu yang berpusat 

pada pelanggan (Kotler, 2008). Empat langkah dalam memberikan pelayanan 

yang bermutu kepada pelanggan, yaitu : 

1. Sampaikan Sikap Positif 

Sikap positif akan terlihat dalam penampilan, bahasa tubuh, nada, suara, dan 

keahlian dalam berkomunikasi melalui telepon. 

2. Mengenali Kebutuhan Pelanggan 

Cara terbaik untuk mengenali kebutuhan pelanggan adalah mencoba 

meletakan diri pada posisinya dan evaluasi berbagai hal dari sudut 

pandangnya. 

3. Memenuhi Kebutuhan Pelanggan 

Terdapat empat macam kebutuhan dasar pelanggan, yaitu kebutuhan untuk 

dipahami, kebutuhan diterima, kebutuhan merasa penting dan kebutuhan akan 

kenyamanan. 

4. Memastikan Pelanggan Kembali Lagi 

Pihak perusahaan harus senantiasa berusaha untuk memuaskan keluhan 

pelanggan, sehingga diharapkan pelanggan akan kembali membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan.  

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga dan meningkatkan mutu jasa 

melebihi pesaingnya dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh konsumen. 

Apabila mutu jasa yang diterima oleh konsumen dapat lebih baik atau sama 

dengan yang dibayangkan, maka cenderung akan mencoba kembali. Pada 

formulasi model mutu jasa yang diperlukan dalam pelayanan jasa memiliki lima 

gap atau kesenjangan yang dapat menimbulkan kegagalan penjualan jasa 

(Parasuraman, 2004). Adapun formulasi mutu jasa, pada Gambar 2.5 
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Komunikasi dari 

mulut ke mulut
Kebutuhan Pribadi

Komunikasi dari 

mulut ke mulut

Jasa yang 

diharapkan

Jasa yang 

dipersepsikan

Penyampaian jasa ( 

sebelum dan 

sesudah Kontak)

Penerjemah persepsi 

menjadi spesifikasi 

mutu jasa

Persepsi manajemen 

harapan Konsumen

Komunikasi 

eksternal ke 

pelanggan

Kesenjangan 1

Kesenjangan 2

Kesenjangan 3

Kesenjangan 4

Kesenjangan 5

        Gambar 2.5 Model Mutu Jasa  

Sumber: Parasuraman (2004) 

Keterangan: 

1. Kesenjangan harapan konsumen dengan persepsi manajemen timbul karena 

manajemen tidak selalu awas dan tidak mengetahui sepenuhnya apa 

keinginan konsumen.  

2. Kesenjangan persepsi manajemen dengan mutu jasa, manajemen sudah 

mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen tidak sanggup dan tidak 

sepenuhnya melayani keinginan konsumen tersebut.  

3. Kesenjangan mutu jasa dengan penyampaian jasa dengan mutu jasa, mutu 

jasa menurut spesifikasi sudah baik, tetapi karena karyawan yang melayani 

kurang terlatih, maka cara penyampaiannya kurang baik dan tidak sempurna.  

4. Kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal, terjadi akibat 

perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang diobral dalam iklan, 

brosur dan sebagainya.  

5. Kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan, sering terjadi 

karena jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang 

dibayangkan.  
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2.6 Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut  

(Kotler, 2008). Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), 

seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai 

membiasakan diri untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan 

usaha. Kebiasaan tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang 

dalam jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak 

melakukan pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau konsumen. Upaya memberikan 

kepuasan pelanggan dilakukan untuk mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan 

konsep loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada 

sikap pelanggan. 

Loyalitas pelanggan merupakan suatu variabel endogen yang disebabkan 

oleh kombinasi dari kepuasan sehingga loyalitas pelanggan merupakan fungsi dari 

kepuasan. Jika hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan adalah 

positif, maka kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Dalam hal ini loyalitas pelanggan berfungsi sebagai Y, sedangkan kepuasan 

pelanggan berfungsi sebagai  X. Adapun pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan,  pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

Sumber: Kotler (2008) 
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Keterangan:  

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan tersebut 

digambarkan garis lurus dan searah, yang artinya adalah bila badan usaha 

meningkatkan kepuasan pelanggan, maka loyalitas pelanggan juga akan 

meningkat begitu pula sebaliknya.  

 

2.7    Nilai Hubungan Pelanggan 

Nilai adalah apa yang diperoleh pelanggan sebagai ganti dari apa yang 

perusahaan berikan (Barnes, 2003). Uang dan waktu mudah diukur, tetapi energi, 

panca indera dan biaya psikologis kurang terlihat oleh sebuah perusahaan. 

Pelanggan membuat keputusan bahwa apa yang mereka terima dari tukar menukar 

tidak sebanding dengan waktu atau kesulitan yang mereka terima. Konsep ini 

berguna ketika ingin meneliti dampak kepuasan pelanggan terhadap penciptaan 

hubungan pelanggan. Adapun kemungkinan yang akan terjadi, pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Model Nilai dari Hubungan Pelanggan 

 PENYEDIA JASA (PJ) 

 MENERIMA + MEMBERI + 

    MENERIMA + 

P: Menerima > memberi 

 PJ: Menerima > memberi 

 

P dan PS sama-sama puas  

 

P merasa senang menggunakan jasa 

PJ dan PJ senang memberikan 

kepuasan kepada P 

P: Menerima > memberi 

  PJ: Menerima < memberi 

 

P merasa puas  

 

PJ mencari cara untuk 

mengurangi apa yang 

diberikannya atau 

meningkatkan apa yang 

diperolehnya 

PELANGGAN (P) P: Menerima < memberi 

PJ: Menerima > member 

 

P adalah sapi perahan dan merasa  

tidak puas  

 

PJ ingin mempertahankan 

pelanggan tersebut sebagai  sapi 

perahan. 

 

 P mungkin terperangkap. 

 P: Menerima < memberi 

PS: Menerima < member 

 

Kedua belah pihak ingin 

mengakhiri hubungan: 

beberapa situasi mungkin 

membuat P dan PJ 

terperangkap dalam hubungan 

semacam itu 

      MEMBERI + 

Sumber: Barnes (2003) 
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Keterangan: 

1. Pada kuadran kiri atas, baik pelanggan dan penyedia jasa merasa bahwa 

mereka lebih banyak menerima dibandingkan apa yang mereka berikan. 

Perusahaan dapat menghitung keuntungan dan biaya yang mereka keluarkan.  

2. Pada kuadran kanan atas, pelanggan merasa mendapatkan banyak keuntungan 

dari penerima jasa. Akan tetapi penyedia jasa merasa kurang puas karena 

melihat pelanggan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar ketimbang 

keuntungan yang pelanggan berikan kepada penerima jasa. 

3. Pada kuadran kiri bawah pelanggan terjebak, karena kurang menerima dari 

apa yang pelanggan berikan. Sebaliknya penyedia jasa merasa puas karena 

biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan lebih sedikit dibandingkan 

dengan pemasukan yang didapat dari pelanggan.  

4. Pada kuadran kanan bawah, baik pelanggan maupun penyedia jasa merasa 

prustasi dan tidak puas. Kedua belah pihak merasa tidak nyaman dalam 

hubungan yang menghasilkan lebih banyak kerugian dibanding keuntungan.  

 

2.8   Hotel 

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman 

serta jasa penunjang lainnya bagi umum dan dikelola secara komersial.” 

(Sulastiyono, 2006). Jenis-jenis hotel, meliputi:  

a) City Hotel  

 City Hotel merupakan hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya 

diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara.  

b) Residential Hotel  

 Residential Hotel merupakan hotel yang berlokasi di daerah pinngiran kota 

besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat 

kegiatan usaha.  

c) Resort Hotel  

Resort Hotel merupakan hotel yang berlokasi di daerah pengunungan atau di 

tepi pantai, khususnya bagi mereka yang ingin berekreasi. 
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d) Motel 

 Motel merupakan hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan 

raya yang menghubungan satu kota dengan kota besar lainnya. 

Pengklasifikasian atau pengelompokan hotel berdasarkan kelas bintang dan 

jumlah kamar serta persyaratan lainnya, pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Hotel 

No Jenis Hotel Keterangan 

1 Bintang 1 

Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar 

Kamar mandi di dalam 

Luas kamar standar, minimum 20 m² 

2 Bintang 2 

Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar 

Kamar suite, minimum 1 kamar 

Kamar mandi di dalam 

Luas kamar standar, minimum 22 m² 

3 Bintang 3 

Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar 

Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar 

Kamar mandi di dalam 

Luas kamar standar minimum 24 m² 

Luas kamar suite, minimum 48 m² 

4 Bintang 4 

Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar 

Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar 

Kamar mandi di dalam 

Luas kamar standar minimum 24 m² 

Luas kamar suite, minimum 48 m² 

5 Bintang 5 

Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar 

Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar 

Kamar mandi di dalam 

Luas kamar standar minimum 26 m² 

Luas kamar suite, minimum 52 m² 

Sumber: Sulastiyono (2006) 

 

 

2.9  Model KANO 

Metode Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano yang bertujuan untuk 

mengkategorikan atribut-atribut produk atau jasa berdasarkan seberapa baik 

produk atau jasa tersebut mampu memuaskan kebutuhan pelanggan             

(Theresia, 2001). Atribut–atribut layanan dapat dibedakan menjadi beberapa 

kategori, yaitu: 

1. Must Be atau Basic Needs.  

Pada kategori keharusan (must be) atau kebutuhan (basic needs), pelanggan 

menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. 
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Tetapi kepuasan pelanggan tidak akan meningkat meskipun kinerja dari 

atribut tersebut tinggi.  

2. One-Dimensional atau Performance Needs  

Dalam kategori one dimensional atau performance needs, tingkat kepuasan 

pelanggan berhubungan linear dengan kinerja atribut, sehingga kinerja atribut 

yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan.  

3. Attractive atau Excitement Needs  

Pada kategori attractive atau excitement needs, tingkat kepuasan pelanggan 

akan tinggi karena meningkatnya kinerja atribut. Akan tetapi penurunan 

kinerja atribut tidak akan menurunkan tingkat kepuasan. 

4. Indefferent 

Ada atau tidaknya atribut dalam kategori ini tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan. 

5. Questionable 

Kadangkala konsumen merasa puas atau tidak puas dengan keberadaan 

atribut dalam  kategoti ini diharapkan atau tidak diharapkan oleh konsumen 

atau dengan kata lain terjadi penyangkalan dalam jawaban konsumen 

terhadap pertanyaan yang diberikan. 

6. Reverse 

Konsumen tidak puas jika ada atribut dalam kategori ini, tapi konsumen akan 

puas jika atribut dalam kategori ini tidak ada. 

Pada penjelasan sebelumnya terlihat bahwa model KANO memiliki enam 

kategori, dari keenam kategori tersebut terdapat tiga kategori yang merupakan 

kategori dasar. Kategori  tersebut meliputi One-dimensional, Attractive dan Must-

be, ketiga kategori tersebut dikatakan kategori dasar. Atribut-atribut tersebut 

merupakan layanan dasar yang diberikan Hotel XYZ dan merupakan layanan 

dibutuhkan oleh pengunjung. Adapun ketiga kategori dasar tersebut, pada Gambar 

2.7 
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Gambar  2.7 Model KANO 

Sumber: Theresia (2001) 

Keterangan: 

- Must-be 

Must-be merupakan kategori yang wajib di penuhi. Apabila pihak hotel tidak 

memberikan atribut ini, maka pelanggan akan kecewa dan tidak akan kembali. 

Namun apabila pihak hotel dapat memberikan atribut, pelanggan akan biasa-

biasa saja, karena sudah menjadi kebutuhan dasar dari layanan jasa tersebut. 

- One-dimensional 

Jika pihak hotel gagal memberikan atribut, maka pelanggan akan kecewa. 

Namun, jika pihak hotel dapat memenuhi dengan tepat, maka pelanggan akan 

biasa-biasa saja.  Apabila pihak hotel dapat memberikan pelayanan dengan  

lebih, maka pelanggan akan semakin puas. 

- Atractive 

Atractive terjadi jika pihak hotel tidak memberikan atribut ini, maka pelanggan 

tidak akan kecewa, namun jika pihak hotel memberikan atribut tersebut, maka 

pelanggan akan sangat puas. 

 
2.9.1 Keuntungan Mengklasifikasikan Kebutuhan Pelanggan dengan Model 

KANO  

Keuntungan dari mengklasifikasikan kebutuhan pelanggan dengan 

menggunakan Model Kano, antara lain:  

1. Memprioritaskan pengembangan produk, tidak akan berguna berinvestasi 

untuk meningkatkan atribut berkategori must-be yang merupakan tingkat 

kebutuhan dasar, tetapi lebih berguna bila meningkatkan atribut berkategori 
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Identifikasi Atribut

Identifikasi Opini Pelanggan mengenai 

fungsional dan disfungsional atribut

Pengukuran tingkat kepuasan 

pelanggan

Pengklasifikasian atribut berdasarkan kategori KANO Identifikasi Keunggulan & Kelemahan

Keunggulan Kelemahan

Must be
One 

dimensional
Indiferent Attractive Reverse Questionalbe Must 

be

One 

dimensional
Indiferent Attractive Reverse Questionalbe

Tetap dipertahankan

Dikembangkan lebih lanjut untuk inovatif 

produk/jasa

Dianalisis lebih lanjut
Ditingkatkan Ditinggalkan

one-dimensional atau attractive yang mempunyai pengaruh lebih besar untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan.  

2. Atribut-atribut produk dapat diketahui lebih baik, kriteria produk yang 

mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan.  

3. Metode kano memberikan bantuan yang bernilai dalam menghadapi kondisi 

pada tahap pengembangan produk.   

4. Menemukan dan memenuhi kategori attractive akan menciptakan 

kemungkinan besar untuk mencari perbedaan dan membedakan produk 

perusahaan pesaingnya.  

 

2.9.2 Cara Perhitungan dan Analisa Menggunakan Model Kano  

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan model 

kano, pada Gambar 2.8 

Gambar 2.8 Kerangka Integrasi Model KANO 
Sumber: Theresia (2001) 
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Keterangan: 

1. Tentukan atribut-atribut yang akan ditanyakan. 

2. Buatlah pertanyaan yang bersifat fungsional dan disfungsional untuk setiap 

atributnya. Contoh pertanyaan Model Kano, pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Keterangan Kuesioner KANO 

No Atribut Skor 
 

No Atribut Skor 

F
u

n
ct

io
n

a
l 

Jika ponsel 

memiliki 

kemampuan 

SMS, 

bagaimana 

perasaan 

anda? 

1.  Sangat Suka 
 

D
ys

fu
n

ti
o

n
a

l 

Jika ponsel 

tidak memiliki 

kemampuan 

SMS, 

bagaimana 

perasaan 

anda? 

1.  Sangat Suka 

2.  Suka 
 

2.  Suka 

3.  Netral 
 

3.  Netral 

4.  Tidak Suka 
 

4.  Tidak Suka 

5.  Sangat Tidak 

Suka  

5.  Sangat Tidak 

Suka 

Sumber: Theresia (2001) 

3. Sebarkan Kuesioner Pada Responden 

4. Pengolahan hasil kuesioner tersebut dilakukan dengan cara melihat tabel 

evaluasi KANO. Setiap pasangan pertanyaan responden disusun ke dalam tabel 

KANO 5x5. Dasar statistik untuk mengklasifikasikan hasil responden telah 

dijelaskan secara detail ke dalam lima kategori (Theresia, 2001). Adapun tabel 

KANO 5x5 tersebut, pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Tabel Evaluasi KANO 

Kebutuhan Konsumen 

Disfungsional 

Sangat 

Suka 

(1) 

Suka 

(2) 

Netral 

(3) 

Tidak 

Suka 

(4) 

  Sangat  

  Tidak  

   Suka 

      (5) 

F
u

n
g

si
o

n
a

l 

(1) Sangat Suka  Q A A A O 

(2 )Suka R I I I M 

(3 )Netral R I I I M 

(4) Tidak Suka R I I I M 

(5) Sangat Tidak 

Suka 
R R R R Q 

    Sumber: Theresia (2001) 

Keterangan: 

Q =  Questionable atau diragukan                   

R =  Reverse atau kemunduran                       

A = Attrctive atau menarik                         

I  =  Indefferent atau netral 

O =  One dimensional atau satu ukuran 

M = Must be atau keharusan 
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5. Identifikasi Keunggulan dan Kelemahan 

 Kemudian untuk mengukur dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan 

yaitu diperoleh dengan cara berikut:  

 Jumlah seluruh skor pada setiap atribut untuk semua responden.  

 Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh responden.  

 Jumlah seluruh rata-rata dari setiap atribut dibagi dengan jumlah atribut. 

 Menentukan kategori atribut dikatakan unggul atau lemah apabila rata-rata 

tingkat kepuasan diatas grand-mean tingkat kepuasan. Rumus perhitungan 

rata-rata atribut pelayanan (Supranto, 2006) yaitu: 

..............................................................................(II.1) 

 

 =      .........................................................................(II.2) 

Dimana: 

    = rata-rata skor kepuasan atribut ke-i 

∑ Xi = total skor untuk tingkat kepuasan atribut ke-i 

      =Grand-mean tingkat kepuasan pelanggan 

     n  = Jumlah responden 

     m = Jumlah atribut 

6. Mencari kebutuhan (requirement) tertinggi yang didapat dengan cara 

mengklasifikasikan atribut kedalam kategori KANO. Klasifikasi atribut 

tersebut yaitu dengan cara:  

 Menentukan kategori atribut tiap responden berdasarkan tabel 2.4 

 Menghitung jumlah kategori KANO dalam tiap-tiap atribut.  

 Menentukan kategori KANO di tiap atribut dengan menggunakan formula 

Blauth’s (Theresia, 2001). Kategori tersebut diperoleh,  jika jumlah nilai: 

a) (One-dimensional + Attractive + Must-be) > (Indiferent + Reverse        

+ Questionable), maka grade paling maksimum diperoleh dari One-

dimensional, Attractive, dan Must-be 

b) (One-dimensional + Attractive + Must-be) < (Indifferent + Reverse      

+ Questionable), maka grade paling maksimum diperoleh dari 

Indifferent,  Reverse, dan Questionable.  
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c) (One-dimensional + Attractive + Must-be) = (Indifferent + Reverse        

+ Questionable), maka grade paling maksimum diantara semua kategori 

kano yaitu One-dimensional, Attractive, Must-be dan Indifferent, 

Reverse,  Questionable.   

7. Membuat kesimpulan dan analisis hasil kuesioner. 

 

2.10 Metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

Customer Satisfaction Index (CSI) adalah suatu metode yang sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan, karena hasil dari pengukuran tersebut dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan sasaran-sasaran di tahun-tahun yang 

akan datang (Irawan, 2003). Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 

pengukuran  metode CSI, yaitu sebagai berikut : 

1. Menghitung Weighting Factor (WF) 

Menghitung Weighting Factor (WF) yaitu dengan cara mengubah nilai rataan 

kepentingan menjadi angka persentase dari total rataan tingkat kepentingan 

seluruh atribut yang diuji, sehingga didapatkan total WF 100%. 

2. Menghitung Weighting Score (WS) 

Menghitung Weighting Score (WS) yaitu dengan cara nilai rataan tingkat 

kinerja (kepuasan) masing-masing atribut dikalikan dengan WF masing-

masing atribut. 

3. Menghitung Weighting Total (WT) 

Menghitung Weighting Total (WT) yaitu dengan cara menjumlahkan WS dari 

semua atribut mutu jasa. 

4. Menghitung Satisfaction Index  

Menghitung Satisfaction Index yaitu dengan cara WT dibagi dengan skala 

maksimal yang digunakan (dalam penelitian ini skala maksimal adalah 5), 

kemudian dikali 100 %.  

Tingkat kepuasan responden secara keseluruhan dapat dilihat dari kriteria 

tingkat kepuasan pelanggan, kriteria tersebut yaitu sebagai berikut : 

(a) 0,00 – 0,34  =  Tidak Puas 

(b) 0,35 – 0,50  =  Kurang Puas 

(c) 0,51 – 0,65  =  Cukup Puas 

repository.unisba.ac.id



30 
 

(d) 0,66 – 0,80  =  Puas 

(e) 0,81 – 1,00  =  Sangat Puas 

 

2.11 Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses atau langkah-langkah yang dilakukan secara 

sistematis dan terencana untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban 

terhadap masalah-masalah tertentu. Namun, langkah-langkah yang dilakukan 

untuk memecahkan masalah tersebut harus seimbang, selain mendukung satu 

sama lain juga agar penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang 

berbobot dan cukup memadai serta memberikan kesimpulan yang meyakinkan. 

 

2.11.1   Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini termasuk dalam penelitian 

survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok    

(Umar, 2003). Penelitian survei dapat dilakukan dengan maksud penjajagan 

(eksploratif), evaluasi, prediksi, penelitian operasional, dan pengembangan 

indikator-indikator sosial. Langkah yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan 

penelitian survey, adalah : 

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei, 

2. Menentukan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan, 

3. Menentukan  sampel, 

4. Pembuatan kuesioner, 

5. Melakukan pekerjaan lapangan, 

6. Mengolah data, 

7. Analisa dan pelaporan. 

 

 2.11.2   Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Sample merupakan 

himpunan bagian dari populasi yang menjadi objek sesungguhnya. Alasan 

perlunya pengambilan sampel meliputi: 
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a) Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, 

b) Lebih cepat dan lebih mudah, 

c) Memberi informasi yang lebih banyak 

Tujuan pengambilan sampel adalah agar sampel yang diambil dari 

populasinya "representatif” (mewakili), sehingga dapat diperoleh informasi yang 

cukup untuk mengestimasi populasinya. Teknik pengambilan sampel, meliputi : 

A. Probability Sampling (Random Sample) 

Setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

Keuntungan pengambilan sampel probability sampling meliputi derajat 

kepercayaan dapat ditentukan, besar sampel yang akan diambil dapat dihitung 

secara statistik. Pengambilan sampel, meliputi: 

1. Sampel Random Sederhana (Simple Random Sampling) 

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang 

sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel.   

2. Sampel Random Sistematik (Systematic Random Sampling) 

Apabila ukuran populasinya sangat besar, hingga tidak memungkinkan 

dilakukan pemilihan sampel dengan cara pengundian, maka dapat 

menggunakan teknik sampling random sistematik.  

3. Sampel Random Berstrata (Stratified Random Sampling) 

Populasi dibagi strata (sub populasi), kemudian pengambilan sampel 

dilakukan dalam setiap strata baik secara simple random sampling maupun 

secara sistematik random sampling. 

4. Sampel Random Berkelompok (Cluster Sampling) 

Pengambilan sampel dilakukan terhadap sampling unit, dimana sampling 

unitnya terdiri dari satu kelompok (cluster). Tiap item (individu) di dalam 

kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel.  

5. Sampel Bertingkat (Multi Stage Sampling) 

Proses pengambilan sampel dilakukan bertingkat, baik bertingkat dua 

maupun lebih. 

B. Non Probability Sampling (Non Random Sample) 

Hasil berupa gambaran kasar tentang keadaan. Cara ini dipergunakan bila 

biaya sangat sedikit, hasilnya diminta segera, tidak memerlukan ketepatan yang 
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tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum saja. Cara yang dikenal adalah 

sebagai berikut : 

1. Sampel dengan Maksud (Purposive Samping) 

Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitinya 

saja, yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam 

anggota sampel yang diambil. 

2. Sampel Tanpa Sengaja (Accidental Sampling) 

Sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih dahulu. 

Juga jumlah sampel yang dikehendaki tidak berdasarkan pertimbangan yang 

dapat dipertanggung-jawabkan, asal memenuhi keperluan saja.  

3. Sampel Berjatah (Quota Sampling). 

Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, hanya 

disini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. 

4. Judgment Sampling 

Suatu teknik sampling dimana sampel yang diambil adalah mereka yang 

dinilai mampu untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. 

 

 2.11.3   Penentuan Jumlah Sampel 

Pedoman penentuan jumlah sampel ini tergantung pada metode analisis 

yang ingin digunakan oleh peneliti. Pedoman untuk menentukan besarnya ukuran 

sampel, meliputi: 

1. Sebagian besar penelitian memerlukan sampel yang berukuran antara 30 

sampai dengan 500. 

2. Pada saat sampel dibagi ke dalam beberapa subsampel (perempuan/laki-laki, 

anak-anak/remaja/dewasa, dan lain-lain), diperlukan ukuran sampel minimum 

30 untuk masing-masing subsampel. 

3. Untuk penelitian yang metibatkan analisis multivriat, ukuran sampel biasanya 

tidak kurang dari lima kali jumlah variabel penelitian. 

4. Untuk penelitian eksperimen sederhana dengan kontrol eksperimen yang 

ketat, jumlah sampel sebanyak 10 sampai dengan 20 dapat mencukupi. 

Penelitian ini berkaitan dengan estimasi rataan populasi sehingga parameter 

yang dianalisis adalah rata-rata populasi. Rataan sampel merupakan estimator 

yang paling baik untuk mengestimasi rataan populasi dan rataan sampel 
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berdistribusi normal sesuai dengan Teorema Limit Sentral (Central Limit 

Theorem). Untuk mengetahui jumlah sampel yang diperlukan untuk mewakili, 

yaitu dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2003) berikut ini:  

  1
2



eN

N
n      .........................................................................................(II.3) 

Keterangan : 

n = Unit sampel  

N = Populasi  

E    = Nilai error yang digunakan  

 

2.11.4   Skala Pengukuran 

Pengukuran adalah penunjukan angka-angka pada suatu variabel. Prosedur 

pengukuran dan pemberian angka yang dinginkan bersifat isomorfik terhadap 

realita, artinya ada persamaan dengan realita. Skala yang digunakan untuk 

pengukuran antara lain: 

a) Skala  Nominal : Skala yang dapat digolongkan secara terpisah, diskrit dan  

  kategori.  

b) Skala Ordinal : Skala yang berbentuk ranking atau peringkat.  

c) Skala Interval : Skala yang jaraknya sama tetapi tidak punya nilai 0  

d) Skala Ratio : Skala yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak.  

Adapun  skala  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  interval  atau 

ratio adalah: 

1. Skala  Likert, yaitu  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat  dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban  

setiap  item  instrumen  yang  menggunakan  skala  Likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti :  

 1 = Sangat tidak setuju 

 2 = Tidak setuju 

 3 = Ragu – ragu 

 4 = Setuju 

 5 = Sangat setuju 

2. Skala  Guttman,  yaitu skala  yang  didapat  pada  jawaban  yang  tegas  yaitu 

“ya-tidak”, “benar-salah.” 
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3. Rating  Scale,  yaitu  data  yang  merubah  dari  bentuk  angka  kemudian  

ditafsirkan dalam bentuk kualitatif atau huruf. 

4. Semantic Differential, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap 

hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist tapi tersusun dalam 

satu  garis  kontinu. Contoh :  

Berikan nilai gaya kepemimpinan Manajer Anda 

Bersahabat  5   4  3  2  1  Tidak Bersahabat 

                       Tepat Janji      5   4  3  2  1      Lupa Janji 

5. Skala Thurstone, yaitu skala yang bertujuan untuk menentukan responden  

berdasarkan  ciri  atau  kriteria  tertentu.  Skala  Thurstone  menggunakan 

ukuran interval. 

 

2.11.5   Pembuatan Kuesioner 

Pertanyaan kuesioner harus jelas dan mudah dimengerti untuk mengurangi 

kesalahan pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner dapat dibedakan 

menjadi: 

a) Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang telah disertai pilihan jawabannya. 

b) Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban bebas dari 

responden.  

c) Pertanyaan kombinasi tertutup dan terbuka adalah pertanyaan yang 

jawabannya telah ditentukan, tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan 

terbuka. 

d) Pertanyaan semi terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya telah disusun 

rapi, tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawabannya.  

Langkah-langkah yang diperlukan untuk merancang dan mengelola 

kuesioner, meliputi: 

1. Mendefinisikan Tujuan survei, 

2. Menentukan Kelompok Sampling, 

3. Menulis Kuesioner, 

4. Penyelenggara Kuesioner, 

5. Interpretasi Hasil. 
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2.11.6   Uji Validitas (Bivariate Pearson) 

Validitas menunjukkan sejauh mana skor, nilai atau ukuran yang diperoleh 

benar-benar menyatakan hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin diukur. 

Dalam survey uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

setiap variabel dengan total skor variabel. Teknik korelasi yang digunakan untuk 

uji validitas adalah teknik korelasi Pearson Product Moment dari Bivariate 

Correlation, dimana kriteria validasi suatu pernyataan dikatakan valid apabila 

nilai koefisien korelasinya rhitung > rtabel, dengan α=5% (Sugiono, 2003), berikut 

rumus uji validitas: 

2 2 2 2

( ) ( ) ( )

[ ( ) ( ) ].[ ( ) ( ) ]

N XY X Y
r

N X X N Y Y




 

  

   
….........…………………(II.4)                     

 Dimana : 
r = Koefisien korelasi Product Moment 

X = Skor Pernyataan 

N = Jumlah Responden Pretest 

Y = Skor Total Seluruh Pernyataan 

 

2.11.7   Uji Realibilitas (Keandalan) 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Tjiptono, 2008). Setiap alat 

pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran 

relatif konsisten (reliable) dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat juga dikatakan 

sebagai tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran Reliabilitas 

bertujuan untuk menunjukkan kestabilan dan kekonsistenan alat ukur dalam 

mengukur konsep yang ingin diukur. Reliabilitas memberikan gambaran sejauh 

mana suatu pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya sejauh 

mana skor hasil pengukuran terbebas dari salah pengukuran                     

(measurenment error). Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliabel. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris 

ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara teoritis 

besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00-1,00 namun pada kenyataannya 
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koefisien 1.00 tidak pernah tercapai dalam pengukuran, hal tersebut disebabkan 

karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis yang merupakan sumber 

ketidak-konsistenan potensial.  

Besarnya koefisien reliabilitas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu alat 

ukur adalah 0,70 dan di atas 0,80 adalah baik.. Disamping itu, walaupun koefisien 

korelasi dapat bertanda positif (+) atau negatif (-), namun dalam hal reliabilitas, 

koefisien yang besarnya kurang dari nol tidak ada artinya, karena interprestasi 

reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif. Salah satu metode untuk 

menguji keandalan alat ukur adalah Alpha Cronbach. Alpha Cronbach yaitu 

metode perhitungan reliabilitas yang dikembangkan oleh Cronbach. Koefisien 

Alpha Cronbach merupakan koefisien reliabilitas yang paling umum digunakan 

untuk mengevaluasi internal consistency, karena koefisien ini menggambarkan 

variasi dari item-item baik untuk format benar atau salah ataupun format lainnya, 

koefisien alpha Cronbach (α) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Azwar, 2006) sebagai berikut : 

           ....................................................................(II.5) 

 

Dimana :  

r11 = Koefisien Realibity Alpha Cronbach 

S1
2
 = varian skor belahan ke 1 (ganjil) 

S2
2
 = varian skor belahan ke 2 (genap) 

Sx
2
 = varian skor total 

 

 ..................................................................................... (II.6) 

   ................................................................................... (II.7) 

        .................................................................................(II.8) 

 

Dimana: 

Y1 = jumlah skor atribut pada belahan 1 (ganjil) 

Y2 = jumlah skor atribut pada belahan 2 (genap) 

X = Jumlah skor atribut pada masing-masing pengisian item 

N = jumlah responden 
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Dalam sebuah penelitian terdapat derajat keterandalan yang dapat digunakan 

dengan rumusan rumusan tersebut adalah sebagai berikut: 

“……….< 0,20 derajat keterandalannya hampir tidak ada 

       0,201 -  0,40  derajat keterandalannya rendah 

       0,401 -  0,60  derajat keterandalannya sedang 

0,601 -  0,80  derajat keterandalannya tinggi 

0,801 -  1,00  derajat keterandalannya tinggi sekali”. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang diukur realible. 

 

 

 

repository.unisba.ac.id



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repository.unisba.ac.id




