
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jasa 

Kotler (1995, dikutip oleh Purnamawati, 2014) Definisi jasa adalah 

“Setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak pada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksi jasa dapat atau tidak dapat berkaitan dengan produk fisik. Definisi 

layanan mutu menurut Affif (1994, dikutip oleh Purnamawati, 2014) adalah 

“Berbagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu produk kepada orang lain 

yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap 

sesuatu produksinya, dapat berkenaan dengan produk fisik atau tidak”. 

Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud 

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

dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut (Purnamawati, 

2014). Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena 

pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat 

lambatnya pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan 

terhadap kinerja yang ditawarkan oleh pihak produsen. 

Ada tiga keputusan yang harus diambil pemasar dalam kaitannya dengan 

layanan kepada pelanggan antara lain (Purnamawati, 2014): 

1. Pelayanan jasa-jasa apakah yang harus diberikan dalam melayani pelanggan 

pemasar perlu melakukan survei atas konsumen untuk mengidentifikasikan 

pelayanan utama yang mungkin ditawarkan dan arti penting relatifnya, 

misalnya potongan harga, pelayanan yang sopan dan ramah dan lain-lain . 

2. Tingkat pelayanan yang bagaimana yang ditawarkan pelanggan tidak hanya 

menginginkan pelayanan tertentu tetapi juga pelayanan dalam jumlah yang 

cukup dan mutu yang memadai. Badan usaha perlu membandingkan 

pelayanannya dengan pelayanan yang diberikan oleh pesaingnya dan 

kaitannya yang diharapkan oleh pelanggan contoh adanya kotak saran dan 

sistem pelayanan keluhan. 
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3. Dalam bentuk apakah pelayanan itu harus diberikan pemasar juga harus 

mengambil keputusan mengenai bentuk dari berbagai pelayanan yang akan 

ditawarkan. 

 

2.1.1 Defenisi Jasa 

Dalam bahasa indonesia saja, service bisa diterjemahkan sebagai jasa, 

layanan, dan servis; tergantung pada konteksnya. Dalam bahasa inggris, istilah 

service pun bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda. Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary (2000, dikutip oleh Tjiptono, 2011), misalnya, mendaftar 16 

defenis berbeda untuk istilah “service”. Defenisi-defenisi tersebut meliputi 

(Tjiptono, 2011):  

1. Sistem yang menyediakan sesuatu kepada public atau melaukukan sesuatu 

bagi pemerintah. 

2. Oragnisasi atau perusahaan yang menyediakan sesuatu kepada public atau 

melakukan sesuatu bagi pemerintah. 

3. Bisnis yang pekerjaannya berupa melakukan sesuatu bagi pelanggan tetapi 

tidak menghasilkan barang. 

4. Melayani pelanggan di hotel, restoran dan toko. 

5. Pekerjaan yang dilakukan seseorang bagi sebuah organisasi, khususnya bila 

pekerjaan tersebut berlangsung untuk periode waktu lama atau sangat 

dikagumi. 

6. Pemamfaatan atau pemakaian yang bias kita dapatkan dari sebuah mesin atau 

kendaraan (the state of being used). 

7. Pemeriksaan terhadap sebuah mesin atau kendaraan yang diikuti dengan 

pekerjaan tertentu yang diperlukan untuk memastikan bahwa mesin atau 

kendaraan tersebut bias beroperasi dengan baik. 

8. Keterampilam atau bantuan tertentu yang bias ditawarkan seseorang. 

9. Pekerjaan yang dilakukan oleh tentara (angkatan darat, laut dan udara). 

10. Upacara religius, misalnya misa pernikahan, kebaktian pagi, dan seterusnya. 

11. Bis, kereta api, peawat, ferry, dan lain-lain yang beroperasi rutin ketujuan 

tertentu pad waktu tertentu. 
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12. Tempat orang bias berhenti sejenak untuk mengisi bensin, membeli makanan, 

pergi ke toilet, dan lain-lain (motorway services). 

13. Tindakan memukul bola untuk memulai permainan dalam olahraga tenis, 

bulutangkis, bola volley, yenis meja, dan seterusnya. 

14. Seperangkat lengkap piring, hidangan, dan seterusnya yang serasi satu sama 

lain. 

15. Kondisi atau posisi menjadi pelayan atau pembantu (servant). 

16. Penyerahan formal dokumen resmi kepada seseorang. 

 

2.1.2 Klasifikasi Jasa 

Secara garis besar, klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh 

kriteria pokok (Lovelock, 1987, dikutip oleh Evans, 1990 dikutip oleh Tjiptono, 

2011) :  

1. Segmen pasar 

Jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang ditujukan pada konsumen akhir 

(misalnya taksi, asuransi jiwa, catering, jasa tabungan, dan pendidikan) dan 

jasa bagi konsumen organisasional (misalnya biro periklanan, jasa akuntansi 

dan perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen). 

2. Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam:  

a. Rented-goods services 

Dalam tipe ini, konsumen menyewa dan mengunakan produk tertentu 

berdasarkan terif yang disepekati selama jangka waktu spesifik. 

Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena 

kepemilikan tetap ditangan pihak perusahaan yang menyewakannya. 

b. Owned-goods services 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau dipelihara atau 
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dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa seperti ini juga mencangkup 

perubahan bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. 

c. Non-goods services 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para 

pelanggan. 

3. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasrkan tingkat ketrampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok jasa. 

a. Profesional services (seperti dosen, konsultan manajemen, konsultan 

hokum, pengacara, konsultan perpajakan, konsultan sistem informasi, 

dokter, perawat, fotografer professional, akuntan, psikologi, dan arsitek). 

b. Non-profesional services (seperti jasa supir taksi, tukang parker, 

pengantar surat, pengangkut sampah, pembantu rumah tangga, dan 

penjaga malam). 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasrkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi commercial 

services atau profit  services (misalnya jasa penerbangan, bank, penyewaan 

mobil, biro iklan, dan hotel) dan non-profit services (seperti sekolah, yayasan, 

dana bantuan, panti asuhan panti wreda, perpustakan umum, dan museum). 

Jasa komersial masih dapat dikelompokkan lebih lanjut ke dalam 10 

jenis (Stanton, 1991 dikutip oleh Tjiptono, 2011): 

a. Perumahanatau penginapan, meliputi penyewaan apartemen, hotel, 

motel, villa, losmen, cottage, dan rumah. 

b. Operasi rumah tangga, meliputi utilitas, perbaikan rumah, reparasi 

peralatan rumah tangga, pertamanan, dan household cleaning. 

c. Rekreasi dan hiburan, meliputi penyewaan dan reparasi peralatan yang 

dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas rekreasi dan hiburan, serta admisi 

(tiket masuk) untuk segala macam hiburan, pertunjukan dan rekreasi. 

d. Personal care, seperti laundry, dry cleaning, dan perawatan kecantikan. 

e. Perawatan kesehatan, meliputi segala macam jasa medis dan kesehatan. 

f. Pendidikan swasta. 
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g. Bisnis dan jasa professional lainnya, meliputi biro hokum, biro iklan, 

konsultan pajak, jasa riset pemasaran, konsultan manajemen, dan jasa 

komputerisasi. 

h. Asuransi, perbankan, dan jasa finansial lainnya, seperti asuransi 

perorangan dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konseling investasi, dan 

pelayanan pajak. 

i. Transportasi, meliputi jasa angkutan barang dan penumpang, baik 

melalui darat maupun udara, serta reparasi dan penyewaan kendaraan. 

j. Komunikasi, terdiri atas telepon, telegraph, computer, internet server 

providers, dan jasa komunikasi bisnis yang terspesialisasi. 

5. Regulasi 

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

jasa pialang, angkutan umum, media massa, dan perbangkan) dan non-

regulated services (seperti jasa makelar, katering, kost dan asrama, kantin 

sekolah, serta pengecatan rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam: equipment-based services (seperti 

cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon interlokal dan internasional, 

mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), internet banking, vending machines, 

dan binatu) dan people-based services (seperti pelatih sepakbola, satpam, 

akuntan, konsultan hokum, konsultan manajemen, bidan, dan dokter anak”). 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokkan 

menjadi high-contact services (seperti universitas, bank, dokter, penata 

rambut, penasihat perkawinan, dan konsultan bisnis) dan low-contact services 

(misalnya bioskop, jasa PLN, jasa telekomunikasi, dan jasa layanan pos). 
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2.1.3 Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkap 

bahwa jasa memiliki empat karakteristik unik yang membedakan dari barang dan 

berdampak pada strategi mengola dan memasarkan (Tjiptono, 2011): 

1. Intangibility  

Jasa bersifat intangibility yang artinya tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar dan diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang Konsumen jasa 

tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami atau 

mengkonsumsinya sendiri. Oleh karena itu, untuk menekan ketidakpastian, 

para pelanggan acapkali memperhatikan symbol, tanda, petunjuk atau bukti 

fisik kualitas jasa bersangkutan. Mereka akan memyimpulkan kualitas jasa 

dari tempat (place), orang (people), peralatan (equipment), bahan dan materi 

komunikasi (communication materials), simbol (symbols), dan harga (price) 

yang mereka amati. Dalam hal ini, penyedia jasa memiliki empat pilihan 

strategi pokok (Berry, 1986 dikutip oleh Tjiptono, 2011): 

a. Physical representation strategy, yakni menambahkan elemen-elemen 

tangible relevan pada jasa. 

b. Visualization strategy yaitu membuat jasa tampak lebih tangible secara 

fisik dan mental. Salah satu cara efektif untuk mewujudkan adalah 

dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

c. Association strategy, yaitu menggunakan metafora dalam komunikasi 

pemasaran sebagai cara meningkatkan mental tangibility dan specificity. 

d. Documentation strategy, yaitu menampilkan aspek-aspek produksi jasa 

yang semula tidak tampak bagi pelangan.  

2. Heterogeneity/ Variability/ Inconsistency 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non-standardized output, 

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

siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut di produksi. Terdapat tiga faktor yang 

menyebabkan variabilitas kualitas jasa yaitu kerjasama atau partisipasi 

pelanggan selama penyampaian jasa, moral/ motivasi karyawan dalam 

melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan.   
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3. Inseparabilility 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelangan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa 

bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia jasa dan pelangan ini, 

efektifitas individu yang memyampaikan jasa (contact-personnel) merupakan 

unsur kritis. Faktor lain yang perlu pula diperhatikan secara cermat adalah 

ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendukung jasa. 

4. Perishability  

Perishability berarti bahwa jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, 

tidak dapat disimpanuntuk pemakaian ulang di waktu dating, dijual kembali, 

atau dikembalikan. Dalam hal manajemen jasa, mengidentifikasi adanya 

pengecualian dalam karakteristik perishability dan penyimpanan jasa. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

 Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervarinsi dari 

yang konvensional sampai yang lebih strategis Gasperz (2002, dikutip oleh 

Wijaya, 2011). Definisi konvensional kualitas biasanya menggambarkan 

karakteristik langsung dari produk seperti, kinerja (Performance), keandalan 

(reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan 

sebagainya (Wijaya, 2011). 

 Definisi strategis menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampu memenuhi keiniginan atau kebutuhan pelanggan  (meeting the needs of 

customers). Dalam ISO 8420 (quality vocabulary, dikutip oleh Wijaya, 2011), 

kualitas didefinisikan sebagai totalitas karakteristiksuatu produk yang menunjang 

kemampuannya memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. 

Kualitas sering diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction)  atau 

konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (conformance to the 

requirements). 

 Berdasarkan definisi tentang kualitas baik yang konvensional maupum 

yang lebih strategis, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu ke 

pengertian pokok berikut (Wijaya, 2011): 
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1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan 

dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk itu. 

2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

Kualitas pelayanan merupakan segala sesuatu yang memfokuskan pada 

usaha-usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen yang disertai 

dengan ketepatan dalam menyampaikannya sehingga tercipta kesesuaian yang 

seimbang dengan harapan konsumen (Nugraha, 2014). Aplikasi kualitas sebagai 

sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi 

perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik 

sebagai pemimpin dasar ataupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. Gronroos 

dikutip oleh Tjiptono (2004) Kualitas total suatu jasa terdiri atas 3 komponen 

utama, diuraikan sebagai berikut (Nugraha, 2014):  

1. Technical quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) jasa yang diterima pelanggan. Pelayanan yang berhubungan 

dengan outcome pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan 

peralatan yang digunakannya (teknologi), memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat, terpercaya, dan memuaskan. 

2. Funcional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa. Merupakan sesuatu yang lebih banyak berhubungan 

dengan proses penyampaian atau bagaimana pelayanan diberikan kepada 

pelanggan. Yaitu meliputi penyampain informasi yang jelas, kemudahan 

dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para pengguna. 

3. Corporate Image, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dari 

produsen yang menyediakan jasa. Yaitu meliputi sopan santun dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki oleh karyawan atau tenaga medis, bebas dari bahaya 

atau resiko atau keragu-raguan serta penampilan pegawainya. 
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Terdapat lima dimensi kualitas jasa dengan menerapkan konsep 

kesenjangan yang disebut service quality. Lima dimensi kualitas yang dimaksud 

yaitu (Tjiptono dikutip oleh Wijaya, 2011):  

1. Keandalan (Reliability). Adalah kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2. Responsiveness (ketanggapan atau kepedulian). Adalah keinginan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap 

dan peduli terhadap keluhan atau harapan pelanggan. 

3. Assurance (jaminan kepastian). Adalah kompetensi yang sedemikian hingga 

memberikan rasa aman dari bahaya, risiko, atau keraguan dan kepastian yang 

mencakup pengetahuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki 

staf.  

4. Empathy (empathy = empati). Adalah sifat dan kemampuan untuk 

memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, kemudahan melakukan 

kontak, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan secara 

individual. 

5. Berwujud (tangible).  Adalah wujud kenyataan secara fisik yang meliputi 

fasilitas, peralatan, pegawai dan sarana informasi atau komunikasi. 

 Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan 

pada konsumen itu sendiri. (Handriati,  2015)   

Berdasarkan definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam 

hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa 

yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah-

tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan 

untuk kepuasan konsumen. (Handriati, 2015) 
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 Dari penelitian Parasuraman (1990, dikutip oleh Purnamawati, 2014) ada 

10 dimensi umum yang mewakili kriteria penilaian yang digunakan pengguna jasa 

untuk kualitas pelayanan yaitu: 

1. Tangibles, yaitu sebagai penampilan dari fisik, peralatan, personil dan alat-

alat komunikasi. 

2. Reliability, yaitu sebagai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

telah diajanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness, yaitu sebagai kemauan untuk membantu pengguna jasa 

dengan memberikan pelayanan yang tepat. 

4. Competence, yaitu sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan 

dalam memberikan pelayanan. 

5. Courtesy, yaitu sebagai sikap hormat, sopan santun dan ramah tamah yang 

diberikan dalam melakukan pelayanan. 

6. Credibility, yaitu sebagai kepercayaan yang diberikan kepada pemberi jasa. 

7. Securit, yaitu sebagai rasa bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

8. Access, yaitu sebagai kemudahan dijangkau dan dihubungi. 

9. Communication, yaitu sebagai kemudahan berkomunikasi dengan pengguna 

jasa, termasuk kesediaan mendengarkan keluhan dan keinginan pengguna 

jasa. 

10. Understanding the customer, yaitu sebagai usaha untuk mengerti kebutuhan 

dan keinginan pengguna jasa. 

Berdasarkan konsep kualitas pelayanan dan 10 dimensi penilaian di atas, 

maka Parasuraman (1990, dikutip oleh Purnamawati, 2014) mengembangkan alat 

ukur untuk mengukur kualitas pelayanan yang disebut sebagai “servqual”. Pada 

tool servqual, 7 dimensi yang terakhir digolongkan ke dalam 2 dimensi yang lebih 

luas yaitu assurance dan empathy, sehingga dimensi-dimensi dalam servqual 

disederhanakan menjadi : 

1. Tangibles, yaitu penampilan fisik, peralatan, personil, material-material 

komunikasi 

2. Reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan service yang telah 

dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan 



II-11 
 

3. Responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu pengguna jasa dan 

penyediaan service yang cepat 

4. Assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan dari karyawan dan kemampuan 

mereka untuk mendapatkan kepercayaan pengguna jasa 

5. Empathy, yaitu sikap perduli, perhatian secara individu yang diberikan oleh 

perusahaan kepada pengguna jasa. 

 

2.3 Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa 

Banyak usaha telah dilakukan para pakar manajemen kualitas unruk 

mendefinisikan kualitas jasa agar dapat didesain, dikendalikan, dan dikelola 

seperti pada kualitas barang. Secara konseptual manajemen kualitas dapat 

diterapkan baik pada barang maupun jasa, karena yang ditekankan dalam 

penerapan manajemen kualitasa adalah perbaikan sistem kualitas, bukan sekedar 

perbaikan kualitas barang atau jasa. Dengan demikian, pengembangan sistem 

kualitas harus terdiri dari perencanaan system kualitas, pengendalian sistem 

kualitas, dan perbaikan sistem kualitas (Wijaya, 2011). 

Manajemen kualitas (quality management) atau manajemen kualitas 

terpadu (Total Quality Management, TQM) didefinisikan sebagai cara 

meningkatkan kinerja secara terus menerus (continuous performance 

improvement) pada setiap level operasi proses, dalam setiap area fungsional 

organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang 

tersedia (Wijaya, 2011). 

ISO (quality vocabulary) mendefinisikan manajemen kualitas sebagai 

semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan 

kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab, seta 

mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas (quality 

planning),  pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality 

assurance), dan peningkatan kualitas (quality improvement) (Wijaya, 2011). 

Beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan 

kualitas jasa adalah (Gasperz 2002 dikutip oleh Wijaya, 2011): 
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1. Ketepan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang 

berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas 

kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama yang 

berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal, seperti operator telepon, 

Satpam, perawat, dan lain-lain. 

4. Tanggungjawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan 

keluhan dari pelanggan eksternal. 

5. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung, serta pelayanan komplementar lainnya. 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yang berkaitan dengan banyaknya 

outlet, banyaknya petugas yang melayani seperti kasir, staf administrasi, dan 

lain-lain; banyaknya fasilitas pendukung seperti computer. 

7. Variasi model pelayanan, yang berkaitan dengan inovasi untuk memberikan 

pola-pola baru pelayanan, features pelayanan, dan lain-lain. 

8. Pelayanan pribadi, yang berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan 

permintaan khusus, dan lain-lain. 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, yang berkaitan dengan lokasi, 

ruangan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, dan lain-lain. 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti lingkungan, kebersihan, ruang 

tunggu, fasilitas music, AC, dan lain-lain. 

 

2.4 Konsep Pelanggan 

Fokus dari kualitas terletak pada kepuasan pelanggan. Karena itu perlu 

dipahami komponen-komponen yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

Sebelum memahami komponen-komponen yang memengaruhi kepuasan 

pelanggan, kita perlu mengidentifikasi jenis-jenis pelanggan yang sesuai (Wijaya, 

2011). 

Kata pelanggan adalah istilah yang akrab dengan dunia bisnis di Indonesia 

mulai dari pedagang kecil hingga pedagang besar, dari industri rumah tangga 
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hingga industri berskala internasional, dari perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi barang hingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Secara 

tradisional, pelanggan diartikan orang yang membeli dan menggunakan produksi 

dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa (Wijaya, 2011). 

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk 

memenuhi standar kualitas tertentu, dan karena itu akan  memberikan pengaruh 

pada kinerja perusahaan. Manajemen perusahaan L.L. Bean, Freeport, Maine, 

memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu (Gasperz 2002 dikutip 

oleh  Wijaya, 2011): 

1. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang 

tergantung padanya. 

2. Pelanggan adalah orang yang membawa kita ke keinginannya. 

Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan. Pelanggan adalah orang yang teramat penting harus dipuaskan. 

Pada dasarnya dikenal tiga macam pelanggan dalam kualitas modern 

(Wijaya, 2011): 

1. Pelanggan internal (internal customer). Pelanggan internal adalah orang yang 

berada dalam perusahaan dan memilki pengaruh pada kinerja (performance) 

pekerja (atau perusahaan kita). 

2. Pelanggan antara (intermediate customer). Pelanggan antara adalah mereka 

yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir 

produk itu. 

3. Pelanggan eksternal (external customer). Pelanggan eksternal adalah pembeli 

atau pemakai akhir produk itu, yang sering disebut sebagai pelanggan nyata 

(real customer). 

Era globalisasi sekarang ini yang ditandai oleh revolusi teknologi 

komunikasi  dan teknologi informasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan 

yang luar biasa. Para pelaku bisnis yang bergerak baik di bidang manufacturing 

maupaun jasa pelayanan harus berperan aktif dan tidak hanya bertujuan 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan harus berusaha melakukan 

perbaikan terus menerus atas produk jasa pelayanan untuk meningkatkan 
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kepuasan pelanggan pada setiap lini produk dan jasa pelayanan. Kemajuan 

teknologi dan informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan 

kepuasan pelanggan tersebut. 

Agar tetap eksis, perusahaan harus memerhatikan perubahan kebutuhan 

pelanggan untuk memenangkan persaingan dari para kompetitor. Perusahaan 

perlu menyusun strategi dengan tujuan untuk menciptkan brand image yang 

mendalam bagi pengguna produk dan jasa pelayanan. Strategi tersebut dapat 

menjadi petunjuk arah dan pendorong motivasi untuk menciptakan langkah kreatif 

dan inovatif yang dapat membentuk keadaan masa depan ,tujuan akhir strategi 

tersebut adalah terciptanya kepuasaan pelanggan. 

(Kotler, 2006 dikutip oleh Wijaya, 2011)  mendefinisikan empat metode 

untuk mengukur kepuasaan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. 

2. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memeroleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau calon pembeli produk 

perusahaan pesaing.  

3. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan agar dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer loss rate juga penting karena customer loss rate 

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan. 

4. Survei kepuasan pelanggan 
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Banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan dengan 

penelitian survei, baik dengan survei pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi. 

 

2.5 Servqual (Service Quality) 

 Model kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan 

acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah Servqual (Singkatan dari 

Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1985, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994) dalam serangkain penelitian mereka 

terhadap enam sektor jasa: reparasi peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, 

sumbangan telepon interlokal, perbankan ritel, dan pialang sekuritas. Model yang 

dikenal pula dengan istilah Gap Analysis Model ini berkaitan erat dengan model 

kepuasan pelanggan yang didasarkan pada ancaman diskonfirmasi (Oliver, 1997 

dikutip oleh Tjiptono, 2011). Ancangan ini menegaskan bahwa bila kinerja pada 

suatu atribut (attribute performance) meningkatkan lebih besar dari harapan 

(expectations) atas atribut bersangkutan, maka presepsi terhadap kualitas jasa 

akan positif dan sebaliknya (Tjiptono, 2011). 
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Komunikasi Gethok Tular Kebutuhan Pribadi

Jasa yang DIharapkan

Jasa yang Dipersepsikan

Penyampaian Jasa

Spesifikasi Kualitas Jasa

Persepsi Manajemen atas Harapan 

Pelangan

Komunikasi Eksternal kepada 

Pelanggan

Pengalaman Masa Lalu

GAP 4

GAP 5

GAP 2

GAP 3

PEMASAR

   Gambar 2.1 Model Konseptual Servqual 

(Sumber: Tjiptono, 2011) 

Dalam penelitiannya Parasuraman dan kawan-kawan (Leonard L Berry, 

Valerie A, Zeithaml) mengidentifikasi 5 gap yang menyebabkan kegagalan 

penyampaian jasa, yaitu (Tjiptono, 1996 dikutip oleh  Purnamawati, 2016): 

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. 

Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya 

didesain, dan jasa-jasa pendukung/ sekunder apa saja yang diinginkan oleh 

konsumen. 

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa 

yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun standart 

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak 
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adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber 

daya, atau karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada beberapa 

penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih beban kerja 

melampaui batas, tidak dapat memenuhi standart kinerja, atau bahkan tidak 

mau memenuhi standart kinerja yang ditetapkan. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Seringkali harapan 

pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh 

perusahaan. Resiko yang dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang 

diberikan tidak dapat dipenuhi. 

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan oleh konsumen. 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja / prestasi perusahaan 

dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut. 

Skor Servqual untuk setiap pasang pernyataan, bagi masing-masing 

pelangan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut (Zeithml, et al., 1990 dikutip 

oleh Tjiptono, 2011):  

 

Skor SERVQUAL = Skor Persepsi – Skor Harapan    ……………………….…………... (2.1) 

 

Kesenjangan yang bernilai negative menunjukan bahwa harapan 

konsumen tidak terpenuhi. Semakin besar jurang pemisah antara keinginan 

konsumen dan sesuatu yang mereka peroleh sebenanrnya (wijaya, 2011). 

 

Untuk menganalisis kualitas pelayanan yang telah diberikan, digunakan 

rumus (Basterfield dalam Ariani, 2004:325 dikutip oleh Wijaya, 2011) 

 

   Kualitas = 
Penilaian

 arapan
      ………………………………………………………………………………………(2.2) 

 

Jika kualitas (Q) ≥ 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik 
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Pada prinsipnya, data yang diporoleh dari instrumen Servqual dapat 

dipergunakan untuk menghitung skor Gap kualitas jasa pada berbagai level secara 

rinci (Tjiptono, 2011): 

1. Item-by-item analysis, misalnya, PI-HI, P2-H2, dan seterusnya. 

2. Dimension-by-dimension analysis, contohnya, (PI+P2+P3+P4/4)-  

(HI+H2+H3+H4/4), dimana PI samapi P4 dan HI samapi H4 mencerminkan 

empat pernyataan persepsi dan harapan berkaitan dengan dimensi tertentu. 

3. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa atau gap Servqual, yaitu 

(PI+P2+P3+...+P22)-(HI+H2+H3+...+H22/22). 

Kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas pengguna 

produk atau jasa, sama atau melebihi harapan yang diinginkan. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen antara lain: biaya, harga, emosi, 

kualitas pelayanan dan kualitas produk (Handriati, 2015). 

Menurut (Liu, 2005 dikutip oleh Mulyono. 2007) terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan disetiap tingkat 

pemisahan dari indikasi selanjutnya bahwa masing-masing sub divisi yaitu 

mengambil pengertian sebagai aspek penting dari kualitas pelayanan. 

Menurut Tjiptono (1997, dikutip oleh Wijaya, 2011), pada hakikatnya 

tujuan bisnis adalah menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Semua 

usaha manajemen diarahkan ke tujuan utama, yaitu kepuasan pelangan yang 

mengakibatkan kunjungan pelangan. Adapun yang dilakukan manajemen tidak 

ada gunanya apabila akhirnya tidak menghasilkan peningkatan kepuasan 

pelangan. 

Sejumlah pakar mendefenisiskan kepuasan pelangan atau ketidakpuasan 

pelangan sebagai akiabat dari respons pelangan terhadap ketidaksesuaian yang 

dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian dan kinerja actual produk 

yang dirasakan oleh pemakaiannya. Kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas 

terpenuhi-nya kebutuhannya (Wijaya, 2011). 

Menurut Kotler (2006, dikutip oleh Wijaya, 2011), kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 
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2.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Sugiyono (2002, dikutip oleh Riduwan, 2002) memberikan pengertian 

bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nazir (1983) dikutip oleh 

Riduwan (2002) mengatakan bahwa,”Populasi adalah berkenaan dengan data, 

bukan orang atau bendannya. “Nawawi (1985, dikutip oleh Riduwan, 2002) 

menyebutkan bahwa,”Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik 

hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.”Riduwan (2002) 

mengatakan bahwa, “Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian.” 

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Populasi 

merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi 

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Ada dua jenis 

populasi, yaitu: populasi terbatas dan populasi tidak terbatas (tak terhingga) 

(Riduwan, 2004). 

1. Populasi terbatas 

Populasi terbatas adalah mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara 

kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. 

2. Populasi tak terbatas (tak terhingga) 

Populasi tak terbats yaitu sumber datanya tidak dapat ditentu-tentukan 

batasan-batasanya sehingga relative tidak dapat dinyatakan dalam bentuk 

jumlah. 

Berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi populasi 

homogen dan populasi heterogen. 

1. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang 

sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif 
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2. Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau 

keadaan yang berbeda (bervariasi) sehingga perlu ditetapkan batas-batasanya, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Arikunto (1998, dikutip oleh Riduwan, 2002) sampel adalah bagian dari 

populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili 

seluruh populasi. Sugiyono (1997, dikutip oleh Riduwan, 2002) sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dari beberapa 

pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: sampel adalah bagian dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. 

Karena tidak semua data dan informasi akan diproses atau tidak semua orang atau 

benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang 

mewakilinya. Hal ini sampel harus representative disamping itu peneliti wajib 

mengerti tentang besar ukuran sampel, teknik sampling, dan karakteristik populasi 

dan sampel. 

Menurut Riduwan, (2004). keuntungan menggunakan sampel antara lain : 

1. Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan 

dengan menggunakan populasi dan apabila populasi nya terlalu besar 

dikhawatirkan akan terlewati. 

2. Penelitian lebih efesien (dalam arti penghematan uang, waktu, dan tenaga). 

3. Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, artinya jika subjeknya 

banyak dikhawatirkan adanya bahasa bias dari orang yang mengumpulkan 

data, karena sering dialami oleh staf bagian pengumpulan data mengalami 

kelelahan sehingga pencatatan data tidak akurat. 

4. Penelitian lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif (merusak) yang 

menggunakan spesemen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua 

bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring populasi yang 

jumlahnya banyak. Sedangkan besar kecilnya sampel yang diambil akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: besar biaya yang tersedia, 

tenaga (orang) yang ada, waktu dan kesempatan peneliti, serta peralatan yang 

digunakan dalam pengambilan sampel. 
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 Permasalahan pertama yang berkaitan dengan sampel riset adalah 

menentukan ukuran sampel. Pendapat Slovin dapat digunakan sebagai patokan 

untuk menentukan beberapa ukuran sampel minimal yang harus diambil 

(Suliyanto, 2006): 

  n 
N

1 Ne2
         ……………………………………………….…………..…………………………… (2.3) 

Dimana: 

 n :Jumlah sampel minimal 

 N :Jumlah populasi 

e :Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 

            sampel. 

 

2.7 Data dan pembagiannya 

Data merupakan bahan mentah dari informasi. Jadi, informasi merupakan 

data yang telah diolah (Suliyanto, 2006). Data yang baik sangat dipengaruhi oleh 

instrument riset dan teknik pengambilan data. Syarat-syarat data yang baik adalah 

(Suliyanto, 2006): 

1. Data yang akurat 

Data yang akurat berarti data harus onyektif dan representatif. Obyektif 

berarti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan representative berarti 

mampu mengambarkan kepada populasi secara keseluruhan. 

2. Data harus relevan 

Data yang relevan berarti bahwa data harus sesuai dengan apa yang kita 

butuhkan, sedangkan data yang dibutuhkan sangat tergantung pada tujuan 

riset. 

3. Data harus update 

Data yang dikumpulkan harus tepat waktu sesuai kebutuhan. Data yang 

ketinggalan waktu akan kurang bermamfaat. 

Setiap cara memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri. Pembagian data 

menurut cara memperolehnya (Suliyanto, 2006):  

1. Data Primer 
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Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahannya. 

Sumber data harus dapat dipercaya sehingga validitas data yang 

dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian data menurut sumbernya 

(Suliyanto, 2006): 

1. Data internal 

Data internal adalah data yang berasal dari dalam instansi mengenai kegiatan 

lembaga dan untuk kepentigan instansi itu sendiri 

2. Data Eksternal 

Data eksternal adalah data yang berasal dari luar instansi. Data ini diperlukan 

apabila data internal tidak cukup untuk menganalisis permasalahan yang ada. 

Pembagian data menurut waktu pengumpulannnya (Suliyanto,2006): 

1. Data Time Series 

Date time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada 

satu obyek dengan tujuan mengambarkan perkembangan. 

2. Data Cross Section 

Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu 

pada beberapa obyek dengan tujuan mengambarkan keadaan. 

Menurut sifatnya,  data dibagi menjadi dua (Suliyanto, 2006): 

1. Data Kualitatif 

Adalah data yang berupa pendapat atau judgement sehingga tidak berupa 

angka, melainkan berupa kata atau kalimat 

2. Data Kuantatif 

Data kuantatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. 
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2.8 Desain  pengukuran 

Beberapa skala yang biasa digunakan dalam riset bisnis adalah (Suliyanto, 

2006): 

1. Skala Likert’s 

Skala Likert’s digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seseorang 

tentang obyek sosial 

Langkah-langkah dalam menyusun skala likert’s adalah:  

a. menetapkan variable yang akan diteliti 

b. menentukan indicator-indikator yang dapat mengukur variable yang 

diteliti 

c. menurunkan indicator tersebut menjadi daftar pertanyan (kuesioner) 

2. Skala Guttman  

Skala yang digunakan untuk mendapatkan penegasan. Skala ini terdiri dari 

dua alternative. 

3. Skala Semantic Diferensial 

Skala Semantic Diferensial diciptakan oleh Osgood yang pads mulanya 

ditujukan untuk mengukur arti sebuah nilai. Skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi 

tersususn dari sebauh garis kontinum diamana nilai yang sangat negatif 

terletak di sebelah kiri, sedngkan nilai yang snagat positif terletak di sebelah 

kanan. 

4. Skala Rating 

Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Kemudian, 

peneliti akan mentransformasikan data kuantitatof tersebut manjadi data 

kualitatif sehingga pengukuran menggunakakan skala ini menjadi lebih 

fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai fenomena 

 

2.9 Teknik Angket (Kuesioner) 

 Teknik angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada 

responden agar responden tersebut memberikan jawabannya (Suliyanto, 2006). 



II-24 
 

Tipe kuesioner dilihat dari cara menjawabnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu (Suliyanto,2006): 

1. Kuesioner terbuka  

Dalam kuesioner ini, responden diberi kesempatan untuk menjawab sesuai 

kalimatnya sendiri. Teknik ini dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari responden, namun sering kali jawaban responden tidak sesuai dengan 

kebutuhan riset sehingga sulit untuk dianalisis. 

2. Kuesioner tertutup 

Dalam kuesioner ini, jawaban sudah disediakan oleh peneliti sehingga 

responden tinggak memilih. Oleh karena jawaban telah disediakan oleh 

peniliti sehinga jawabannya akan sesuai dengan kebutuhan dalam riset. 

Sayangnya, peneliti tidak mungkin mendapatkan informasi yang lebih luas 

dari responden. 

Arikunto (1998, dikutip oleh Suliyanto, 2006) keuntungan riset dengan 

menggunakan kuesioner: 

1. Tidak memerlukan kehadiran peneliti 

Hal ini bisa dilakukan karena dalam kuesioner telah tersedia petunjuk yang 

jelas. Disamping itu, peneliti juga dapat menggunakan tenaga enumerator 

untuk menggumpulkan data yang telah dibekali cara-cara pengisian 

kuesioner. 

2. Dapat dibagikan serentak 

Kuesioner dapat dibagikan serentak kepada beberapa responden sekaligus 

sehingga dapat menghemat waktu. 

3. Dapat dijawab oleh responden sesuai waktu yang ada 

Responden dapat mengatur sendiri waktu yang tepat untuk mengisi kuesioner, 

misalnya menangguhkan pengisiannya hingga waktu senggang sehingga tidak 

mengganggu waktu dari responden. 

4. Dapat dibuat annanim 

Responden dapat mengisi kuesioner tanpa mengisi identitas dirinya sehingga 

jawaban responden akan bebas dan jujur. 

5. Kuesioner dapat dibuat standar 
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Karena dibuat standar maka responden akan mendapat daftar pertanyaan yang 

sama. 

Kelemahan pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu 

(Suliyanto,2006): 

1. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada beberapa 

pertanyaan kunci yang justru tidak terjawab. Mengulang pembagian 

kuesioner akan sangat sulit dilakukan, apalagi jika anonim (tidak 

mencantumkan identitas responden). 

2. Sering kali kuesioner tidak kembali sehingga kita harus membagi kuesioner 

lebih banyak dari sampel yang telh ditetapkan. 

3. Waktu pengambilan sering terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan 

sehingga akan menggangu jadwal riset seara keseluruhan. 

4. Jawaban responden sangat tergantung pada situasi dan kondisi saat mengisi 

kuesioner sehingga akan mengurangi tingkat reliabilitasnya. 

5. Sulit sekali mendteksi apakah jawaban responden itu jujur atau tidak. Oleh 

karena itu, perlu adanya usaha cross-check. 

 Kuesioner yang disusun harus benar-benar dapat mengambarkan variabel 

yang diteliti. Kuesioner yang terlalu pendek sering kali tidk mampu mengungkap 

data yang diperlukan dalam riset. Sebaliknya, kuesioner yang terlalu panjang akan 

menimbulkan kejenuhan bagi pengisi. Oleh karena itu, dalam penyususnan 

kuesioner diusahakan semua indikator terwakili minimal satu dan jangan 

menanyakan hal-hal yang tidak perlu sehingga jumlah pertanyaan akan sesuai 

dengan kebutuhan (Suliyanto, 2006).  

Langkah-langkah penyususnan kuesioner agar efisien dan efektif, yaitu 

(Suliyanto,2006): 

1. Menentukan variabel yang diteliti 

Variabel riset merupakan focus dari apa yang kita teliti. Variabel yang diteliti 

dapat tercermin pada judul riset. 

2. Menentukan indikator 

Untuk dapat mengukur nilai variabel maka kaitan harus dapat 

mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk 
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mengukur besarnya variabel tersebut. Penyususnan indikator-indikator ini 

dapat didasarkan pada teori vaiabel tersebut. 

3. Menentukan sub indikator 

Sebuah indikator dapat juga diturunkan ke bagian-bagian yang lebih kecil 

sehingga pengukuran menjadi lebih lengkap. 

4. Mentransformasikan sub indikator menjadi kuesioner 

Setelah semua sub indikator didindentifikasi, langkah selanjutnya adalah 

mengubah sub indikator tersebut ke dalam bentuk kalimat tanya atau 

pertanyaan. 

 

2.10 Uji Validitas  

 Suatu alat ukur yang dikatakan valid dalam pengambilan suatu keputusan 

dapat saja sangat tidak berguna dalam pengambilan keputusan lain dan bagi 

kelompok subyek yang lain (Suliyanto, 2006) 

Ada dua macam validitas berdasarkan cara pengujiannya (Suliyanto,2006): 

1. Validitas eksternal 

Instrumen yang digunakan bila data yang diperoleh sesuai dengan data atau 

informasi lain mengenai variabel riset yang dimaksud. 

2. Validitas internal 

Bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen 

secara keseluruhan. Dengan kata lain, sebuah instrumen memiliki validitas 

internal bila setiap bagian mendukung misi instrumen secara keseluruhan, 

yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas internal sebuah instrumen dapat dilakukan dengan dua 

cara (Suliyanto, 2011): 

1. Melalui analisis faktor 

Dalam analisis faktor, diuji apakah item yang mebentuk variabel memiliki 

keeratan satu sama lain. Di sini akan diperoleh hasil bahwa variabel yang 

memiliki kemiripan akan membentuk suatu variabel, sedangkan item yang 

tidak memiliki kemiripan akan membentuk variabel lain. 

2. Memlalui analisis butir 
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Uji validitas di sini dilakukan dengan cara membuat orelasi skor pada item 

dengan skor total itemnya. Skor item dianggap sebagai nilai X, sedangkan 

skor total dianggap sebagai nilai Y. 

Keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat diangap valid, yang bisa 

dilakukan dengan beberapa cara (Suliyanto, 2011): 

1. Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3. 

2. Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n-2) n = jumlah sampel  

3. Nilai sig. ≤ α 

 

Table 2.1 Interval Nilai Koefisien Korelasi dan Kekuatan Hubungan 

No Interval nilai Kekuatan hubungan 

1 |r| = 0 Tidak terdapat korelasi 

2 0,00 < |r| ≤ 0,20 Sangat rendah atau lemah sekali 

3 0,20 < |r| ≤ 0,40 Rendah atau lemah tapi pasti 

4 0,40 < |r| ≤ 0,70 Cukup berarti atau sedang 

5 0,70 < |r| ≤ 0,90 Tinggi atau kuat 

6 0,90 < |r| ≤ 1,00 Sangat tinggi atau kuat sekali 

7 |r| = 1,0 Sempurna  
(Sumber: Hasan, 2006 dikutip oleh Kriesniati, dkk., 2013) 

Uji Validitas dilakukan dengan tujuan sebagai petunjuk sejauh mana suatu 

alat pengukur (instrumen) mengukur apa yang ingin diukur. Setelah semua nilai 

korelasi untuk setiap pertanyaan diperoleh, kemudian nilai-nilai tersebut 

dibandingkan dengan nilai tabel kritik, jika nilai korelasi dari setiap pertanyaan 

lebih besar dari nilai tabel kritik, maka pertanyaan tersebut valid (Nugraha, 2014). 

 

r  
(     )-(     )

√[N.  i
2-(  i)

2][N.  1
2
-(  i)

2]

    ………………………………… (2.4) 

Diketahui: 

N  : Jumlah Subjek (responden)  

ΣX  : Jumlah x (skor butir)  

ΣX
2  

: Jumlah skor butir kuadrat  

Σ   : Jumlah Y (skor faktor)  

Σ 
2  

: Jumlah skor faktor kuadrat  

ΣX : Jumlah perkalian x dan y 
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2.11 Uji Reliabilitas 

 Dalam uji reliabilitas ini adalah untuk mengetahui apakah hasil 

pengukuran tersebut dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data 

atau tidak. Angka koefisien reliabilitas berkisar antara 0.00 hingga 1.00. Butir 

kuesioner dinyatakan reliabel jika memberikan alpha > 0.80 (Nunnaly, 1987 

dikutip oleh  Nugraha. 2014). 

  

    
 

 - 
[ -

    

   
] ……………………………………………….…… (2.5) 

 

Diketahui:  

ri  :Reliabilitas Instrumen  

k  :Banyaknya Butir Pernyataan  

     :Jumlah Varians Butir 

     :Varians Total  

Berdasarkan metode pendekatannya, secara garis besar ada dua jenis 

reliabilitas, yaitu (Suliyanto, 2006)]: 

1. Reliabilitas eksternal 

a. Teknik parallel (Parallel  Form) 

Pada teknik ini membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama, 

teteapi menggunakan kalimat yang berbeda. 

b. Teknik ulang (Double test/ test pretest) 

Pada teknik ini, kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang 

berbeda. 

2. Reliabilitas internal (Internal reliabilitas) 

Uji reliabilitas internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-

kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Hasil uji reliabilitas dengan metode 

yang berbeda sangat mungkin menghasilkan angka yangberbeda karena 

bentuk data dan pembulatan. 
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Langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah 

sebagai berikut (Suliyanto, 2006): 

1. Jumlah responden untuk uji coba, paling sedikit 30 orang responden (batas 

sampel besar dalam statistik). 

Uji instrument, baik uji validitas maupun reliabilitas, tidak diujikan pada 

seluruh responden ketika proses pengambilan data telah selesai, tetapi pada 

sampel pendahuluan sebanyak minimal 30 orang responden. 

2. Tabulasi data yang telah masuk 

Dalam tabulasi ini, bisa menggunkan program Microsoft Excel atau SPSS. 

3. Ujilah validitas dan reliabilitasnya 

Uji validitas dilakukan dengan membuat korelasi skor item dengan skor total. 

 


