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2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 Kepuasan pelenggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelenggan dapat terpenihi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut (Band, 1991). Faktor 

yang paling penting untuk menciptakan kepuasankonsumen adalah kinerja dari 

agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut (Mowen, 1995). 

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan (Kotler dan Armstrong, 1996). Semakin berkualitas produk 

dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin 

tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan 

keuntungan bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang puas 

akan terus melakukan pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula 

sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada 

produk lain. 

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997). Dengan demikian, harapan pelanggan 

melatar belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat 

dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelanggan, 

umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa 

yang akan diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian 

dahulu, komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut. 

Harapan-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan 

semakin bertambahnya pengalaman pelanggan.  

Menurut Kotler (1994) pelayanan adalah pemberian jasa kepada pelanggan 

sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan pula bahwa jasa dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak 

lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan 

sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk 
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fisik. Peningkatan mutu pelayanan haruslah mengikuti apa yang menjadi 

kebutuhan konsumen. Menurut Schnaars (1991), pada dasarnya tujuan dari suatu 

bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar 

yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas/kesetiaan pelanggan, 

dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

perusahaan (Tjiptono. 2001) (Erinsyah Maulia, 2013). 

Menurut Tjiptono (1997:24) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian (discinfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini 

menyebabkan setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan 

usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam 

pernyataan misi, iklan. 

Badan usaha dapat mengetahui kepuasan dari para konsumennya melalui 

umpan balik yang diberikan oleh konsumen kepada badan usaha tersebut sehingga 

dapat menjadi masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi serta 

peningkatan kepuasan pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat pelanggan 

komplain. Hal ini merupakan peluang bagi badan usaha untuk dapat mengetahui 

kinerja dari badan usaha. Dengan adanya komplin tersebut badan usaha dapat 

memperbaiki dan meningkatkan layanan sehingga dapat memuaskan konsumen 

yang belum puas tadi. Biasanya konsumen mempunyai komitmen yang besar pada 

badan usaha yang menanggapi kompalin darinya (Trisno Musanto, 2004). 
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Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan:  

1. Jaminan  

Merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

pengembalian harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap produk yang 

rusak setelah pembelian. 

2. Respon dan cara pemecahan masalah  

Response to and Remedy of Problems merupakan sikap dari karyawan 

dalam menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh pelanggan. 

·  Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian: 

1. Pengalaman karyawan  

Merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan karyawan CV 

Sarana Media Advertising khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan 

dengan pembelian.  

2. Kemudahan dan kenyamanan Convenience of acquisition  

Merupakan segala kemudahan dan kenyamanan yang diberikan 

oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya (Trisno Musanto, 2004). 

 

2.2 Loyalitas Pelanggan 

 Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan 
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terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut 

membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang 

ulang tersebut (Olson, 1993).  

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.  

Selanjutnya Griffin berpendapat bahwa seseorang pelanggan dikatakan 

setia atau loyal apabila pelanggan tersebut menunjukkan perilaku pembelian 

secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan membeli 

paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya memberikan kepuasan 

pelanggan dilakukan untuk mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan konsep 

loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada sikap dari 

pelanggan. 

Pendapat Griffin diatas memberikan dimensi yang lebih luas tentang 

ukuran perilaku pelanggan yang loyal. Pertama, loyalitas pelanggan diukur dari 

jumlah rata-rata pemasangan iklan jitu Jawa Pos oleh pelanggan terhadap agen 

CV Sarana Media Advertising dalam jangka waktu tertentu. Pelanggan yang rata 

rata pemasangannya lebih tinggi berarti dapat dikatakan lebih loyal dari pelanggan 

yang rata-rata pemasangannya lebih rendah. Kedua, ukuran loyalitas pelanggan 

berkembang pada perilaku pembelian pelanggan terhadap layanan baru yang 

dikeluarkan oleh suatu agen contohnya bila pelanggan agen tersebut tidak beralih 

menjadi pelanggan agen iklan surat kabar lain misalnya Surya, Surabaya Post dll., 

pelanggan akan tetap loyal kepada agen tersebut dalam memasang iklan. Ukuran 

ketiga loyalitas pelanggan adalah sikap dari pada pelanggan dalam memberikan 

rekomendasi bagi orang lain untuk memasang iklan di agen tersebut. Pelanggan 

yang loyal akan memberikan rekomendasi bagi orang lain untuk memasang iklan 

di CV Sarana Media Advertising (Trisno Musanto, 2004). 
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Gambar 2.2 pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan relation 

between satisfaction dan loyalty 

 

2.3 Perilaku Konsumen (Consumer Behavior) 

 Pemahaman mengenai perilaku konsumen merupakan kunci kesuksesan 

utama bagi para pemasar. Terdapat tiga alasan mengapa studi perilaku konsumen 

sangat penting. Menurut Engel et al. (2010: 3) perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan 

ini. Sedangkan Mowen (2009: 5) mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam menerima, 

menggunakan dan penentuan barang, jasa, dan ide. Definisi tersebut 

menggunakan istilah unit-unit pembuat keputusan, karena keputusan bisa dibuat 

oleh individu atau kelompok. Definisi tersebut juga mengatakan bahwa konsumsi 

adalah proses yang diawali dengan penerimaan, konsumsi, dan diakhiri dengan 

penentuan (disposition). Tahap penerimaan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan konsumen terhadap produk, tahap konsumsi menganalisa 

bagaimana konsumen senyatanya menggunakan produk yang diperoleh. Tahap 

penentuan menunjukkan apa yang dilakukan konsumen setelah selesai 

menggunakan produk tersebut. 

Swastha dan Handoko (2010: 9) mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh 

dan menggunakan barang dan jasa ekonomi termasuk kegiatan pengambilan 

keputusan. Sedangkan Konsumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu konsumen 
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individu dan konsumen industri. Konsumen individu atau konsumen akhir adalah 

individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

atau konsumsi rumah tangganya. Sedangkan konsumen bisnis atau lembaga 

adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan pembelian atas nama 

dan untuk digunakan lembaga. Dalam hal ini lembaga bisa berarti perusahaan, 

lembaga pemerintah, dan lembaga lainya. 

Kotler dan Armstrong, (2010: 200) mengungkapkan perilaku konsumen 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, Faktor Kebudayaan meliputi; 1) 

Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar. Pemasar selalu berusaha mengenali pergeseran budaya untuk 

menemukan produk baru yang diinginkan. 2) Sub-Budaya merupakan identifikasi 

dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Dapat dibedakan adanya 

empat macam sub-budaya, yaitu: kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, 

kelompok ras dan daerah geografis. 3) Kelas Sosial, merupakan sebuah kelompok 

yang relatif sejenis dan bertahan dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam 

sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang memiliki nilai, 

minat dan tingkah laku yang sama. Kedua, Faktor Sosial yang meliputi; 1) 

Kelompok, Sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil. 

Kelompok yang berpengaruh langsung terhadap individu disebut kelompok 

keanggotaan. Kelompok referensi, tampil sebagai pengacuan langsung atau tidak 

langsung dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Kelompok aspirasional 

di nama mereka tidak termasuk anggota akan tetapi mempunyai keinginan untuk 

berpartisipasi / mengikuti. Kelompok biasanya mempunyai pemimpin opini yaitu 

orang dalam kelompok referensi yang karena keterampilan, pengetahuan, 

kepribadian, atau karakteristik khusus lainnya mempunyai pengaruh terhadap 

anggota yang lain. 2) Keluarga, Anggota keluarga sangat mempengaruhi perilaku 

pembeli. Keluarga masih merupakan organisasi pembelian konsumen terpenting 

dalam masyarakat. 3) Peran dan Status, Masingmasing peran membawa status 

yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan kepada peran oleh 

masyarakat. Peran dan status bukan merupakan variabel yang konstan. Banyak 

profesional pemasaran dan penjualan membuat kekeliruan penilaian yang terkait 
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dengan peran dan status calon pelanggan. Ketiga, Faktor Pribadi meliputi; 1) Usia 

dan Tahap Daur Hidup, Jenis barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen berubah 

seiring dengan bertambahnya usia. Pemasar kerap mendefinisikan pasar 

sasarannya berdasarkan siklus/daur hidup, dan mengembangkan produk serta 

rencana pemasaran yang cocok. 2) Pekerjaan, Pekerjaan mempengaruhi barang 

dan jasa yang dibeli seseorang / konsumen. Pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan 

jasa. Bahkan pembuatan spesialisasi pembuatan produk untuk pekerjaan tertentu. 

3) Situasi Ekonomi, Pemasar perlu mengamati kecenderungan yang menyangkut 

pendapatan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Bila indikator ekonomi 

menunjukkan adanya resesi, mereka dapat mendesain dan memposisi ulang, serta 

mengubah harga produk mereka. 4) Gaya Hidup, Dimensi orientasi diri membuat 

tiga macam pendekatan membeli terhadap pembeli, yaitu: berorientasi pada 

prinsip, yang membeli berdasarkan pandangan mengenai bagaimana keadaan 

yang seharusnya; berorientasi pada status, yang mendasarkan pembelian pada 

tindakan dan opini orang lain; dan berorientasi pada tindakan, yang digerakkan 

oleh keinginan akan aktivitas, variasi, dan resiko. 5) Kepribadian dan Konsep 

Diri, merupakan karakteristik psikologis pembeda diri yang memperlihatkan 

tanggapan yang relatif bersifat individual, konsisten, dan abadi terhadap 

lingkungannya. Kepribadian dapat bermanfaat saat menganalisis perilaku 

konsumen terhadap beberapa pilihan produk dan merek. 

Keempat, Faktor Psikologis, meliputi; 1) Motivasi, merupakan kebutuhan 

yang mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atau kebutuhan. 2) Persepsi, 

merupakan setiap tindakan seseorang yang termotivasi akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. Persepsi adalah proses menyeleksi, 

mengorganisasi/mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi. 

3) Pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 

pengalaman. Para ahli teori pembelajaran yakin bahwa pembelajaran dihasilkan 

melalui perpaduan kerja antara dorongan, rangsangan, petunjuk bertindak, 

tanggapan, dan penguatan. 4) Keyakinan dan Sikap, Keyakinan dapat membentuk 

citra produk dan merek, dan konsumen akan bertindak berdasarkan citra tersebut. 
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Konsumen sering mempertahankan keyakinan yang mudah dilihat tentang merek 

atau produk berdasarkan negara asal mereka (Wahyu Mariaji, 2014). 

 

2.4 Keputusan Pembelian. 

 Kotler, (2011:206), mengungkapkan keputusan untuk membeli yang 

diambil oleh konsumen itu merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap 

keputusan membeli mempunyai suatu struktur yang terdiri dari beberapa 

komponen, antara lain. 1) Keputusan tentang jenis produk, 2) Keputusan tentang 

bentuk produk, 3) Keputusan tentang merek, merek mana yang akan dipilih 

konsumen untuk dibeli, 4) Keputusan tentang penjualnya, produk tersebut dibeli 

dimana dan pada toko apa, 5) Keputusan tentang jumlah produk, banyaknya 

produk yang akan dibeli, 6) Keputusan tentang waktu pembelian. 7) Keputusan 

tentang cara pembayaran. 

Selanjutnya menurut Kotler, (2011:206) mengungkapkan bahwa terdapat 

dua faktor yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian, pertama, 

sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai 

seseorang, pengurangan alternatif tersebut akan bergantung kepada dua hal yaitu; 

1) Intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen. 

2) Motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Semaking gencar 

sikap negatif orang lain akan semakin besar pula konsumen akan mengubah niat 

pembeliannya. Sebaiknya preferensi seorang pembeli terhadap suatu merek akan 

meningkat jika seseorang yang ia sukai juga sangat menyukai merek yang sama.  

Kedua, Situasi yang tidak terantisipasi. Situasi yang tidak terantisipasi 

yang dapat muncul dan mengubah niat pembelian, keputusan konsumen untuk 

memodifikasi, menunda atau menghindari suatu keputusan pembelian sangat 

dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan. Bersama resiko yang dirasakan berbeda-

beda menurut besarnya uang yang dipertaruhkan besarnya ketidak pastian atribut 

dan besarnya kepercayaan diri konsumen. Untuk mengurangi resiko-resiko itu, 

maka konsumen mengembangkan rutinitas tertentu seperti penghindaran 

keputusan, pengumpulan informasi dari teman-teman dan preferensi atas merek 

dalam negeri dan garansi. 
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Sementara itu menurut Tjiptono (2010:135) diungkapkan bahwa seseorang 

Konsumen membeli suatu Produk itu dipengaruhi oleh dua dimensi, 1) Dimensi 

rasional. Seperti harga, kualitas, distribusi dan sebagainya yang dapat mendorong 

seseorang untuk membeli suatu product dengan alasan-alasan yang rasional. 2) 

Dimensi daya tarik. Seperti aroma produk, warna, bentruk, rasa dan sebagainya 

(Wahyu Mariaji, 2014). 

 

2.4.1 Hubungan Perilaku Konsumen dengan Keputusan Pembelian 

 Memasarkan produk, badan usaha harus memperhatikan jenis kebutuhan 

konsumen. Konsumen menyadari bahwa kebutuhan konsumen beraneka ragam, 

sehingga terdapat perbedaan perilaku antar individu satu dengan individu lainnya 

untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu badan usaha harus memahami, 

mempelajari, dan menganalisa perilaku konsumen yang dituju, sehingga diperoleh 

gambaran yang lebih mendalam tentang konsumen dan dapat menilai kembali 

kebutuhan serta menanggapi dengan cepat kebutuhan tersebut. 

Konsumen merupakan elemen yang penting dalam perilaku konsumen, 

sehingga dalam usaha memasarkan suatu produk, manajer pemasar harus 

memahami, mempelajari, dan menganalisa perilaku konsumen yang dituju, 

sehingga diperoleh pandangan yang lebih mendalam tentang konsumen dan dapat 

menilai kembali kebutuhan serta menanggapi dengan cepat kebutuhan tersebut. 

Oleh karena itu kebutuhan konsumen yang mendasari perilaku konsumen harus 

benar-benar dipahami. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan studi 

perilaku konsumen adalah studi yang fokusnya adalah untuk mempelajari 

bagaimana mempelajari perilaku konsumen dalam membuat keputusan untuk 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya (waktu, uang, maupun tenaga) untuk 

mengkonsumsi barang yang dibutuhkan. Hal ini meliputi apa yang dibeli, siapa 

yang menjadi pembeli, siapakah yang mempengaruhi pembelian, alasan mengapa 

konsumen membeli, di mana konsumen membeli, kapan konsumen membeli, 

berapa sering konsumen membeli, dari mana konsumen mendapatkan info 

pembelian, dan bagaimana konsumen melakukan evaluasi setelah melakukan 
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pembelian. Dengan mengetahui perilaku konsumen dengan tepat perusahaan 

dapat menggambarkan dan memenuhi keinginan konsumen untuk memuaskan 

kebutuhan mereka sehingga mereka mau melakukan pembelian pada produk yang 

ditawarkan (Wahyu Mariaji, 2014). 

 

2.5 Kuesioner 

Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei 

untuk memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada 

responden dengan cara: (1) Langsung oleh peneliti (mandiri); (2) Dikirim lewat 

pos (mailquestionair); (3) Dikirim lewat komputer misalnya surat elektronik (e-

mail). Kuesioner dikirimkan langsung oleh peneliti apabila responden relatif dekat 

dan penyebarannya tidak terlalu luas. Lewat pos ataupun e-mail memungkinkan 

biaya yang murah, daya jangkau responden lebih luas, dan waktu cepat. Tidak ada 

prinsip khusus namun peneliti dapat mempertimbangkan efektivitas dan 

efisiensinya dalam hal akan dikirim lewat pos, e-mail ataupun langsung dari 

peneliti. 

Kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi misalnya 

sikap, opini, harapan dan keinginan responden. Idealnya semua responden mau 

mengisi atau lebih tepatnya memiliki motivasi untuk menyelesaiakan pertanyaan 

ataupun pernyataan yang ada pada kuesioner penelitian. Apabila tingkat respon 

(repon rate) diharapkan 100% artinya semua kuesioner yang dibagikan kepada 

responden akan diterima kembali oleh peneliti dalam kondisi yang baik dan 

kemudian akan dianalisis lebih lanjut. 

Jelas bahwa responden diharapkan memberikan respon sebaik-baiknya 

sekaligus menyerahkan kembali kuesioner yang telah diisinya kepada peneliti. 

Namun demikian kadang-kadang dalam kondisi tertentu, kuesioner tidak sampai 

kembali kepada peneliti. Dalam kasus demikian tidak ada yang perlu 

dikahawatirkan karena tidak ada keharusan bahwa 100% kuesioner dapat 

dikumpulkan kembali kepada peneliti, namun akan semakin baik apabila tingkat 

respon semakin tinggi. Bahkan kuesioner yang dikirimkan lewat pos, apabila 

tingkat respon sebesar 30% maka sudah dapat dikatakan, Jogiyanto (2005). 
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Peneliti juga harus merancang bentuk kuesionernya, yaitu pertanyaan yang 

sifatnya terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden 

menjawab bebas dan seluas luasnya terhadap pertanyaan namun dalam pertanyaan 

tertutup, responden hanya diberi kesempatan memilih jawaban yang tersedia. 

Pertanyaan tertutup akan mengurangi variabilitas tanggapan responden sehingga 

memudahkan analisisnya. Pilihan jawaban yang diberikan dapat berupa pilihan 

dikotomis sampai dengan pertanyaan pilihan ganda yang memungkinkan gradasi 

preferensi responden. 

Tahap berikutnya perlu diketahui tentang wujud kuesioner penelitian yang 

baik. Untuk itu perlu dibahas beberapa prinsip penyusunan kuesioner, yang 

bertitik tolak dari variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini terkait dengan jenis 

data, yaitu data kuantitatif dan kualiatif. Data kuantitatif lebih mudah diukur, yang 

meliputi data diskrit dan data kontinuum. Data kotinuum meliputi data dengan 

skala ordinal, skala interval dan skala rasio. Data dengan skala nominal 

merupakan contoh dari data diskrit. Data kualitatif yang dominan pada penelitian 

sosial akan lebih mudah dianalisis apabila data tersebut dikuantifisir lebih dulu, 

artinya dikuantitatifkan lebih dulu. Salah satu cara kuantifikasi variabel sosial 

adalah dengan menggunakan skala likert (Isti Pujihastuti, 2010). 

 

2.5.1 Skala Pengukuran 

Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai 

objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Terdapat 

empat jenis skala yang dapat digunakan untuk mengukur atribut, yaitu: skala 

nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. 

1. Skala Nominal. 

Merupakan salah satu jenis pengukuran dimana angka dikenakan untuk 

objek atau kelas objek untuk tujuan identifikasi. Nomor jaminan social seseorang, 

nomor punggung pemain sepakbola, loker, dan lain-lain adalah suatu skala 

nominal. Demikian juga, jika dalam suatu penelitian tertentu pria diberikan kode 1 

dan wanita mendapat kode 2, untuk mengetahui jenis kelamin seseorang adalah 

melihat apakah orang ini berkode 1 atau 2. Angka-angka tersebut tidak mewakili 
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hal lain kecuali jenis kelamin seseorang. Wanita, meskipun mendapat angka yang 

lebih tinggi, tidak berarti “lebih baik” dibanding pria, atau “lebih banyak” dari 

pria. Kita boleh saja membalik prosedur pemberian kode sehingga wanita berkode 

1 dan pria berkode 2. 

2. Skala Ordinal. 

Merupakan salah satu jenis pengukuran dimana angka dikenakan terhadap 

data berdasarkan urutan dari objek. Disini angka 2 lebih besar dari 1, bahwa 

angka 3 lebih besar dari 2 maupun 1. Angka 1, 2, 3, adalah berurut, dan semakin 

besar angkanya semakin besar propertinya. Contoh, angka 1 untuk mewakili 

mahasiswa tahun pertama, 2 untuk tahun kedua, 3 untuk tahun ketiga, dan 4 untuk 

mahasiswa senior. Namun kita juga bisa memakai angka 10 untuk mewakili 

mahasiswa tahun pertama, 20 untuk tahun kedua, 25 untuk tahun ketiga, dan 30 

untuk mahasiswa senior. Cara kedua ini tetap mengindikasikan level kelas 

masing-masing mahasiswa dan relative standing dari dua orang, yaitu siapa yang 

terlebih dahulu kuliah. 

3. Skala Interval. 

Merupakan salah satu jenis pengukuran dimana angka-angka yang 

dikenakan memungkinkan kita untuk membandingkan ukuran dari selisih antara 

angka-angka. Selisih antara 1 dan 2 setara dengan selisih antara 2 dan 3, selisih 

antara 2 dan 4 dua kali lebih besar dari selisih antara 1 dan 2. Contoh adalah skala 

temperatur, misalnya temperatur yang rendah pada suatu hari adalah 40 F dan 

temperatur yang tinggi adalah 80o F. Disini kta tidak dapat mengatakan bahwa 

temperatur yang tinggi dua kali lebih panas dibandingkan temperatur yang rendah 

karena jika skala Fahrenheit menjadi skala Celsius, dimana C = (5F – 160) / 9, 

sehingga temperatur yang rendah adalah 4,4 C dan temperatur yang tinggi adalah 

26,6 C. 

4. Skala Ratio. 

Merupakan salah satu jenis pengukuran yang memiliki nol alamiah atau 

nol absolute, sehingga memungkinkan kita membandingkan magnitude angka-

angka absolute. Tinggi dan berat adalah dua contoh nyata disini. Seseorang yang 

memiliki berat 100 kg boleh dikatakan dua kali lebih berat dibandingkan 
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seseorang yang memiliki berat 50 kg, dan seseorang yang memiliki berat 150 kg 

tiga kali lebih berat dibandingkan seseorang yang beratnya 50 kg. Dalam skala 

ratio nol memiliki makna empiris absolute yaitu tidak satu pun dari properti yang 

diukur benar-bnar eksis. 

 

2.5.2 Teknik Penskalaan 

A. Skala likert Summated Ratings. 

Merupakan teknik self report bagi pengukuran sikap dimana subjek 

diminta untuk mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka 

terhadap masing-masing pernyataan. Skala likert adalah salah satu teknik 

pengukuran sikap yang paling sering digunakan dalam riset pemasaran. Dalam 

pembuatan skala likert, periset membuat beberapa pernyataan yang berhubungan 

dengan suatu isu atau objek, lalu subjek atau responden diminta untuk 

mengindikasikan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap 

masing-masing pernyataan. Contoh: 

 
2.3 Gambar Skala likert Summated Ratings 

B.  Skala Semantic Differential 

 Merupakan salah satu teknik self report untuk pengukuran sikap dimana 

subjek diminta memilih satu kata sifat atau frase dari sekelompok pasangan kata 

sifat atau pasangan frase yang disediakan yang paling mampu menggambarkan 

perasaan mereka terhadap suatu objek. Misalnya kita kembali menggunakan 

persoalan pengukuran sikap terhadap bank. Periset perlu membuat daftar 

pasangan kata sifat atau pasangan frase berkutub dua. Skala yang telah dibuat 

kemudian disebarkan pada suatu sampel responden. Setiap responden diminta 

membaca seluruh frase berkutup dua dan menandai sel yang paling mampu 

menggambarkan perasaannya. Responden biasanya diberi tahu bahwa sel-sel 

ujung adalah sel-sel objek paling deskriptif, sel tengah adalah sel netral, dan sel-
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sel antara sebagai sel agak deskriptif serta sel cukup deskriptif. Jadi sebagai 

contoh, jika seorang responden merasa bahwa pelayanan bank A berkualitas 

sedang, maka dia akan menandai sel keenam dari kiri (Jhon Hendri, 2009). 

Contoh: 

Pelayanan tidak berkualitas :----:----:----:----:----:----:----: Pelayanan berkualitas 

Lokasi tidak menyusahkan :----:----:----:----:----:----:----: Lokasi menyusahkan 

Jam kerja menyusahkan :----:----:----:----:----:----:----: Jam kerja tidak 

menyusahkan 

Suku bunga kredit tinggi :----:----:----:----:----:----:----: Suku bunga kredit rendah 

 

2.6 Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel 

2.6.1 Populasi  

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan 

waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati. Populasi penelitian dapat 

dibedakan menjadi populasi “finit” dan populasi “infinit”. Populasi Finit adalah 

suatu populasi yang jumlah anggota populasinya secara pasti dapat diketahui, 

sedangkan populasi infinit adalah suatu populasi yang tidak diketahui secara pasti 

berapa jumlah populasi yang berada disana (Supardi, 1993). 

2.6.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempulajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk sampel itu diambil dari populasi harus benar-benar 

mewakili (mewakili). 

Bila sampel tidak respetentatif, maka ibarat orang butadisuruh 

menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga gajah, maka ia 

simpulkan gajah itu seperti kipas. Dan satu orang memegang badan gajah, maka ia 

menyimpulkan gajah seperti tembok besar. Dan satu orang lagi memegang ekor 

gajah, maka ia menyimpulkan bahwa gajah itu kecil seperti seutas tali. Begitulah 
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sampel yang dipilih tidak respresentatif, maka ibarat 3 orang buta itu yang 

membuat kesimpulan salah tentang gajah ( Sugiyono, 2012) 

 

2.6.3 Pengambilan Sampel Non-Probabilitas dan Probabilitas 

1. Non Probability Sampling 

Dalam non probability sampling, peneliti dapat sesukanya atau secara 

sadar memutuskan apakan elemen-elemen masuk ke dalam sampel. Artinya, 

kemungkinan atau peluang seseorang atau benda untuk terpilih menjadi anggota 

sampel tidak diketahui. Hal ini dikarenakan pada teknik ini terlalu percaya pada 

pendapat pribadi peneliti dari pada kesempatan untuk memilih elemen-elemen. 

Dalam teknik ini juga kurang memperhitungkan penilaian secara objektif dari 

sampel yang diperoleh secara tepat. Adapun yang tergolong dalam teknik 

nonprobability sampling meliputi;a) convenience sampling, b) judgmental 

sampling, c) quota sampling, dan d) snowball sampling. Masing-masing teknik 

tersebvut akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Convenience sampling (sampel secara kebetulan) 

Convenience sampling sering juga disebut sebagai accidental sampling 

technique. Dalam teknik sampling ini, yang diambil sebagai anggota sampel 

adalah orang-orang yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang tepat, 

mudah ditemui dan dijangkau. Responden diambil biasanya karena mereka 

diharapkan berada pada waktu dan tempat yang tepat. Beberapa contoh yang 

termasuk convenience sampling adalah: 

1). Kelompok siswa, remaja masjid, dan organisasi sosial.  

2). Melakukan wawancara mall intercep tanpa mengkualifikasi responden. 

3).Departemen store yang menggunakan daftar akuntansi. 

4)Angket atau daftar pertanyaan di majalah. 

5) Wawancara dijalan.   

b.   Judgmental sampling (sampel menurut tujuan) 

Judgmental sampling atau disebut purposive sampling merupakan salah 

satu bentuk dari convenience sampling. Dalam teknik ini sampel dipilih 

berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan 
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maksud penelitian. Peneliti memilih elemen-elemen yang dimasukan dalam 

sampel, karena dia percaya bahwa elemen-elemen tersebut adalah wakil dari 

populasi. 

c. Quota Sampling (Sampel berdasarkan Jumlah) 

Quota sampling mungkin kelihatan seperti two-stage restricted judgmental 

sampling. Tahap pertama terdiri dari pengembangan kategori kontrol atau quota 

dari elemen-elemen populasi. Untuk mengembangkan dan membuat quota ini, 

peneliti mendaftar karakteristik kontrol yang relevan dan menentukan distribusi 

dari karakteristik ini dalam populasi target. 

Karakteristik kontrol yang relevan misalnya, jenis kelamin, umur dan ras 

diidentifikasi berdasarkan penilaian peneliti. Teknik ini seringkali mirip dengan 

teknik stratified random sampling, kecuali tanpa menggunakan teknik acak. 

Dengan kata lain, quota sampling menyatakan bnahwa komposisi dari sampel 

adalah sama dengan komposisi populasi yang berkaitan dengan karakteristik 

minat. 

Tahap kedua, elemen-elemen sampel dipilih berdasarkan convenience atau 

judgment. Setelah quota-quota tersebut dikelompokkan, terdapat kebebasan untuk 

memilih elemen-elemen untuk dimasukan dalam sampel. Satu-satunya 

persyaratan adalah elemen-elemen tersebut dipilih untuk disesuaikan dengan 

karakteristik kontrol. 

Dalam proses ini peneliti secara eksplisit berupaya memperoleh sample 

yang serupa dengan populasi yang didasari suatu tolok ukur, karakteristik 

pengendalian, yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh yang sederhana di 

mana peneliti hanya memakai satu karakteristik saja sebagai tolok ukur. Misalny, 

pewawancara mewawancarai separuh reponden yang diatas 30 tahun dan separuh 

lagi yang dibawah 30 tahun dengan demikian, pengendaliannya adalah usia 

responden. 

d. Snowball Sampling  (Sampel Seperti Bola Salju) 

Dalam snowball sampling, pertama-tama kelompok responden dipilih 

secara random. Setelah diwawancarai, responden-responden ini disuruh untuk 

mengidentifikasi responden-responden lain yang merupakan bagian dari populasi 
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target. Tujuan utama dari snowball sampling adalah untuk menafsirkan 

karakteristik yang jarang terjadi dalam populasi. Keuntungan dari snowball 

sampling adalah adanya peningkatan kecenderungan menempatkan karakteristik-

karakteristik yang diinginkan dalam populasi (Amirullah, 2015). 

2. Probability Sampling 

Pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan secara random atau acak. 

Periset pemasaran perlu mengetahui teknik-teknik dimana dia dapat memilih 

suatu sampel untuk setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih. Jika setiap unit dalam populasi diberi suatu angka yang berbeda, 

suatu roda seimbang yang sempurna dengan angka-angka terhadapnya paralel 

dengan angka-angka dari populasi dapat dibangun dan hasil pemutaran 

(pilihannya) dicatat. Jika roda berputar sebanyak item dalam sampel, setiap item 

dalam populasi yang akan diikutkan dalam sampel akan diidentifikasi.  

Jika rata-rata pendapatan yang diinginkan, rata-rata pendapatan dari yang 

terpilih dalam sampel akan dapat dihitung. Jika maksudnya adalah menentukan 

proporsi dari populasi yang memeliki karakteristik tertentu, misalnya kepemilikan 

mobil tertentu, informasi akan dapat dicari dari orang-orang dalam populasi yang 

dipilih untuk diikutkan dalam sampel. Dengan menggunakan roda pemilihan 

sampel acak dengan setiap unit di dalam populasi mendapat kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi dapat dimungkinkan (diwujudkan).  

Keacakan adalah seringkali diperoleh oleh ahli statistik dengan 

menggunakan suatu tabel angka acak. Pemakai dapat memulai dari halaman, 

kolom atau baris mana saja dari tabel selama dia tidak dengan sengaja 

menetapkan terlebih dahulu suatu angka tertentu. Setelah memilih posisi untuk 

melanjutkan pada salah satu arah untuk memilih nomor/angka untuk diikutkan 

dalam sampel. Suatu contoh untuk tehnik ini akan menggambarkan 

penggunaannya. 

a. Simple Random Sampling 

Dalam simple random sampling, masing-masing elemen populasi 

mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. selanjutnya setiap kemungkinan 

sampel dari ukuran tertentu ini mempunyai kemungkinan yang sama untuk 
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dipilih. Hal ini berarti setiap elemen dipilih dengan bebas dari setiap elemen 

lainnya. Sampelnya diperoleh dengan prosedur random dari kerangka sampling. 

Metode ini hampir sama dengan sistem lotre, yang nama-namanya ditempatkan 

dala suatu wadah, dan wadah tersebut dikocok-kocok. Nama dari pemenangnya 

diambil dengan cara yang tidak mengandung bias. Untuk melakukan simple 

random sampling, peneliti dapat membuat kerangka sampling yang mana masing-

masing elemennya dikelompokkan dalam nomor pengidentifikasian yang unik. 

Sebagai contoh, kita memiliki 500 elemen populasi, sedangkan yang akan dipilih 

adalah sebanyak 50, maka setiap elemen mempunyai peluang 0,1 untuk dipilih. 

b. Systematic Sampling 

Dalam systematic sampling, sampel dipilih dengan cara menyeleksi poin-

poin random awal dan kemudian mengambil beberapa nomor tertentu untuk 

mendapatkan kerangka sampling. interval sampling (i) ditentukan dengan cara 

membagi ukuran populasi (N) dengan ukuran sampel (n) dan meletakan disekitar 

bilangan-bilangan bulat yang terdekat. 

Sebagai contoh, ada 1000 orang anggota populasi. Masing-masing diberi 

nomor dalam daftar. Jika akan diambil 100 dari 1000 orang tersebut, dengan kata 

lain diambil 1 dari 10 atau 1/10. Secara sistematik ambilah angka-angka yang 

berjarak 10. Jika pertama kali diambil dengan mata tertutup kebetulan kena angka 

8. Maka sekarang ambilah angka-angka yang berjarak 10 dengan angka 8 dan 

seterusnya, yaitu angkaangka 8, 18, 28, 38, 48, 58, 58, 78, dan 98. Atau, jika 

secara kebetulan yang terambil adalah angka 4, maka 10 orang yang disampel itu 

ialah orang-orang yang nomernya: 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, dan 94. 

Systematic sampling memiliki kemiripan dengan simple random sampling, 

dimana masing-masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan 

yang sama. perbedaannya terletak pada sampel ukuran n yang dapat diperoleh 

mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. sampel ukuran n yang lainnya 

mempunyai kemungkinan nol untuk dipilih. 

c. Cluster Sampling 

Berbeda dengan teknik-teknik sampling sebelumnya, dalam teknik 

sampling ini yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah 
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kelompok-kelompok, bukan individu atau unsur-unsur sampling itu sendiri. 

Dalam cluster sampling, populasi target pertama-tama dibagi ke dalam sub 

kelompok atau cluster yang eksklusif. 

Perbedaan pokok dari cluster sampling dengan sampling bertingkat adalah 

dalam cluster sampling hanya sampel dari sub populasi (cluster) yang dipilih, 

sedangkan pada sampling bertingkat semua sub populasi (strata) dipilih untuk 

sampling atau pengambilan sampel lebih lanjut. Tujuan utama dari cluster 

sampling adalah untuk meningkatkan ketepatan. 

Sebagai contoh, di kota Malang terdapat 200 kelompok usaha keramik, 

mereka ini akan diminta tanggapannya tentang kondisi usaha di Malang. Setelah 

dipertimbangkan, besarnya sampel representative ialah sebanyak 30 kelompok 

usaha. 30 kelompok usaha inilah yang disebut sebagau cluster sampling. Jadi, 

bukan individu dalam kelompoknya yang menjadi sampel, akan tetapi kelompok 

usahanya (Amirullah, 2015). 

 

2.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji keabsahan dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama data hasil penelitian 

adalah valid, reliabel dan obyaktif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Kalau dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka 

peneliti akan melaporkan warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak 

sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

Terdapat 2 macam validitas dalam penelitian, yaitu validitas internar dan 

eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat desain penelitian dengan 

hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos 

kerja tenaga pendidikan, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang 

akurat tentang etos kerja tenaga kependidikan. Peneliti menjadi tidak valid, 
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apabila ditemukan adalah motivasi kerja guru. Validitas eksternal berkenaan 

dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada 

populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian respresentatif, 

instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan analisis data 

benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam pandangan kuantitatif, suatu data dapat dikatakan reliabel apabila 

dua peneliti atau lebih dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau 

peneliti yang sama dalam kurun waktu yang berbeda menghasilkan data yang 

sama. Bila satu peneliti menemukan data warna merah, maka peneliti lain 

ditempat yang sama akan menemukan data warna merah juga. Dan jika peneliti 

sekarang menemukan warna merah, maka besok atau lusa peneliti akan 

menemukan warna merah. Karena reliabilitas berkenaan dengan derajat 

konsistensi, maka bila ada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan 

objek dan dengan metode yang sama, akkan menghasilkan data yang sama juga. 

Suatu data dapat dikatakan reliabel cenderung valid, walaupun belum tentu valid, 

orang yang berbohong secara konsisten akan terlihat valid, walaupun tidak valid. 

Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliabel 

dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliabel, dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan 

pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. Dalam 

penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan daata yang valid dan reliabelyang di uji 

dengan validitas dan reliabilitas adalah instrumen penelitiannya, sedangkan dalam 

penelitian kualitatif, yang di uji adalah datanya. 

Rumus Validitas: 

    =
      (  )(  )

√              (   
  .........................................  (2.1) 
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Keterangan:     = Koefisien Korelasi  

  X = Skor pertanyaan 

  Y = Skor Total 

  N = Jumlah Sampel 

 Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yag dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi 

pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diteliti bahwa kebenaran realitas data 

menurut kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

kemampuan peneliti dalam mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk 

dalam diri seseorang sebagai hasil prosesmental tiap individudengan berbagai 

latar belakangnya. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat 

berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena 

terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian 

kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk, sehingga tidak ada yang konsisten, 

dan berulang seperti semula. 

 

2.8 Metode Servqual 

Service Quality (Servqual) merupakan alat untuk mengukur kualitas 

layanan yang dapat digunakan untuk menganalisa penyebab dari permasalahan 

layanan dan mengerti bagaimana kualitas layanan dapat diperbaiki Service Quality 

(Servqual) merupakan alat untuk mengukur kualitas layanan yang dapat 

digunakan untuk menganalisa penyebab dari permasalahan layanan dan mengerti 

bagaimana kualitas layanan dapat diperbaiki. Pada dasarnya pengukuran kualitas 

suatu jasa hampir sama dengan kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan oleh 

variabel harapan yang dirasakan (perceived performance) Terdapat lima 

kelompok karakteristik dimensi kualitas yang digunakan oleh pelanggan dalam 

mengevaluasi jasa, yaitu: (Tjiptono, 1995)  

1.Bukti langsung (tangibles), Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana untuk pelanggan. Misalnya pendingin ruangan, tempat parkir 

yang memadai, serta adanya kamar mandi untuk pelanggan.  



II-22 
 

2.Kehandalan (reliability),Merupakan kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Misalnya 

waktu operasional yang dijanjikan sesuai dengan kenyataan.  

3.Daya tanggap (responsiveness), Merupakan keinginan atau adanya niat 

dari para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Misalnya apakah para staf memiliki inisiatif untuk tanggap terhadap 

setiap kebutuhan pelanggannya.  

4.Jaminan (assurance), Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf seperti keraguraguan staf dalam 

memberikan informasi kepada para pelanggannya. Misalnya apakah para staf 

yang bekerja di perusahaan bersikap selalu ramah dan selalu dapat memberikan 

informasi yang tepat kepada setiap pelanggannya.  

5.Empati (emphaty), Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. Misalnya para staf mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh para pelanggan atau menyediakan berbagai sarana seperti kotak saran yang 

akan memudahkan pelanggan memberikan saran dan kritik yang membangun 

untuk pihak perusahaan (Niken, 2011). 

 Untuk mendapatkan hasil dari keunggulan dan kelemahan dari atribut 

pelayanan adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Jumlahkan seluruh skor pada setiap atribut pertanyaan untuk semua 

responden. contoh: Pada pertanyaan pertama jawaban dari 5 responden 

adalah 4,3,3,4,3 maka jumlahkan seluruh dari jawaban responden 

tersebut. 

2. Kemudian dibagi dengan jumlah responden (rata-rata). 

3. Jumlah seluruh hasil rata-rata tersebut dibagi dengan banyaknya atribut 

atau pertanyaan (Grand Mean). 

4. Untuk menentukan suatu atribut dikatakan unggul apabila rata-rata dari 

jumlah atribut lebih tinggi dari grand mean kepuasan tersebut dan 

suatu atribut dikatakan lemah apabila rata-rata dari jumlah atribut lebih 

rendah dari grand mean kepuasan tersebut 
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Rumus Mencari Grand Mean Kepuasan: (Niken, 2011) 

  ̅   
    

 
   

 
 ................................................................ (2.2) 

 ̿   
   ̅

 
   

 
  

Keterangan: 

 ̿  = Grand Mean Kepuasan 

 ̅  = Rata-rata setiap skor atribut dari semua responden 

n  = Jumlah responden 

m  = Jumlah atribut atau pertanyaan 

 

2.9 Model Kano 

Model kano dikembangkan oleh Noriaki Kano (Kano, 1984). Model kano 

adalah model yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk 

maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk tersebut mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Atribut-atribut layanan dapat dibedakan menjadi beberapa 

kategori, pada kategori must be atau basic needs, pelanggan menjadi tidak puas 

apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Tetapi kepuasan pelanggan 

tidak akan meningkat jauh diatas netral meskipun kinerja dari atribut tersebut 

tinggi. Dalam kategori one dimensional atau performance needs, tingkat kepuasan 

berhubungan linear dengan kinerja atribut, sehingga pada kinerja atribut yang 

tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan pula. Sedangkan 

kategori atractive atau excitement needs, tingkat kepuasan pelanggan akan 

meningkat sangat tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut. Akan tetapi 

penurunan kinerja atribut tidak akan menyebabkan penurunan tingkat 

kepuasan (Nofirza, 2011). 

Semua kategori telah dialihkan kedalam bahasa inggris menggunakan 

berbagai nama yang berbeda, akan tetapi semua mengacu kepada artikel asli yang 

ditulis oleh Dr. Kano. Kano model menitikberatkan pada penurunan feature 

produk yang difokuskan pada kebutuhan pelanggan. Kano juga menghasilkan 
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metodologi untuk memetakan respon pelanggan pada kuesioner. Atribut atribut 

layanan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: 

1. Must-be requirements. 

Jika kategori ini tidak dipenuhi, maka pelanggan akan secara ekstrim tidak 

puas. Disisi lain, karena pelanggan menganggap kategori ini sudah semestinya, 

maka pemenuhan kategori ini tidak akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Must-be requirements merupakan kriteria dasar dari produk ataupun jasa. 

Pemenuhan kategori ini hanya akan mengarah ke pernyataan “tidak puas”. 

Pelanggan memandang must-be requirements sebagai syarat mutlak. Mereka 

menganggap kategori ini sudah semestinya ada sehingga secara eksplisit tidak 

memuaskan mereka. Dalam berbagai hal, must be requirements merupakan faktor 

persaingan yang pasti, dan jika tidak dipenuhi, maka pelanggan sama sekali tidak 

akan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya fasilitas Short 

Message Service (SMS) pada handphone, itu merupakan fasilitas yang sudah 

seharusnya ada pada handphone keluaran sekarang. Kepuasan pelanggan tidak 

akan meningkat karena pada handphone terdapat fasilitas SMS, tetapi pelanggan 

tidak akan tertarik membeli handphone yang tidak memiliki fasilitas SMS. 

2. One-dimensional requirements. 

Pada kategori ini, kepuasan pelanggan proporsional dengan kinerja atribut. 

Semakin tinggi kinerja atribut, semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. One 

dimensional requirements secara eksplisit selalu dituntut pelanggan. Misalnya 

fasilitas bebas roaming oleh provider jaringan telekomunikasi, jika fasilitas ini 

diberikan maka kepuasan pelanggan akan langsung meningkat, tetapi kepuasan 

pelanggan akan langsung menurun jika tidak ada fasilitas bebas roaming. 

3. Attractive requirements. 

Kategori ini merupakan kriteria produk yang memiliki pengaruh 

paling besar pada kepuasan pelanggan jika diberikan. Attractive requirements 

tidak dituntut harus ada dan juga tidak diharapkan oleh pelanggan. Pemenuhan 

kategori ini akan menyebabkan peningkatan kepuasan pelanggan yang sangat 

tinggi. Tetapi jika tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan penurunan tingkat 

kepuasan. Misalnya pada telepon genggam diberikan fasilitas MP3, maka 
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kepuasan pelanggan meningkat sangat tinggi, karena pelanggan tidak menuntut 

agar fasilitas tersebut disediakan. Tetapi jika pada telepon genggam tidak terdapat 

fasilitas tersebut, kepuasan pelanggan tidak akan menurun. Harus diperhatikan 

pula bahwa kategori pelanggan tersebut tidak akan tetap sepanjang masa, tetapi 

akan berubah sesuai perkembangan waktu. Secara spesifik, atribut attractive akan 

menjadi one dimensional, dan akhirnya akan menjadi atribut must be. Sebagai 

contoh, fasilitas bebas roaming pada saat pertama kali muncul merupakan atribut 

attractive, sekarang telah menjadi one dimensional atau bahkan menjadi atribut 

must be bagi sebagian pelanggan. Implikasi dari model kano ini adalah keinginan 

pelanggan lebih bersifat dinamis bukannya statis (Niken Parwati, 2011). 

 
Gambar 2.4 Penggolongan Tipe Metode Kano 

 Keuntungan dari pengklasifkasian kebutuhan  pelanggan dengan 

menggunakan metode Kano  ini diantaranya adalah:  

1. Prioritas pada pengembangan produk. Sebagai contoh, tidak banyak 

keuntungannya jika kita menginvestasikan pada perbaikan persyaratan 

must-beyang memang sudah ada pada tingkat kepuasan, tetapi lebih baik 

meningkatkan persyaratan one-dimensional atau attractive yang memang 
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jelas berpengaruh pada kualitas produk dan juga mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan. 

2. Syarat produk lebih dimengerti. Kriteria produk yang memiliki 

pengaruh terbesar pada kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi. 

Penggolongan persyaratan produk ke dalam dimensi must-be, one 

dimensional, dan attractive dapat digunakan untuk lebih fokus pada 

sesuatu. 

3. Kepuasan pelanggan menggunakan model Kano dapat secara optimal 

dikombinasikan dengan penyebaran fungsi kualitas. Suatu prasyarat 

mengidentifikasi kebutuhan, hirarki dan prioritas pelanggan 

(Griffin/Hauser, 1993). Model Kano digunakan untuk menetapkan 

pentingnya fitur produk untuk kepuasan pelanggan dan itu dapat 

menciptakan prasarat yang optimal pada kegiatan pengembangan 

produk berorientasi proses (Nurhayati, 2001) 

Langkah-langkah pengukuran kualitas layanan dengan metode kano yang 

sudah diadaptasikan dengan metode servqual yaitu: 

Langkah 1: Identifikasi atribut dengan melakukan pengelompokan 

berdasarkan dimensi servqual. Dari atribut-atribut itu, disusun pra kuesioner yang 

dikelompokkan menurut dimensi servqual. 

Langkah 2: Tes pra kuesioner kano berdimensi servqual. Pra kuesioner 

kano disebarkan kepada 15 konsumen untuk mengidentifikasi pertanyaan mana 

yang dianggap tidak perlu oleh konsumen. 

Langkah 3: Kuesioner, dilakukan penyusunan kuesioner sebagai contoh 

kuesioner yang digunakan untuk menentukan preferensi konsumen. 

Langkah 4 : Langkah-langkah mengklasifikasi atribut berdasarkan model 

Kano. 
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a. Menentukan kategori atribut tiap responden berdasarkan tabel: 

Customer Requirements 
Disfungsional 

1.Like 2.Must Be 3.Neutral 4.Live with 5.Dislike 

Fungsional 

1.Like Q A A A O 

2.Must Be R I I I M 

3.Neutral R I I I M 

4.Live with R I I I M 

5.Dislike R R R R Q 

Tabel 2.1 Penentuan Kategori Kano 

Keterangan: 

Q: Questionable    R: Reserve 

A: Attractive    I: Indifferent 

O: One Dimensionel   M: Must be 

1: Suka     2: Sudah Semestinya 

3: Netral     4: Tidak Masalah 

5: Tidak Suka 

b. Menghitung jumlah masing-masing kategori kano dalam tiap-tiap 

atribut.  

c. Menentukan kategori kano untuk tiap atribut dengan menggunakan 

Blauth’s formula (walden,1993) sebagai berikut: - Jika (one dimensional + 

attractive + must be) > (indifferent + reserve + questionable) maka grade 

diperoleh dari yang paling maksimum dari (one dimensional, attractive, 

must be). - Jika (one dimensional + attractive + must be) < (indifferent + 

reserve + questionable) maka grade diperoleh dari yang paling maksimum 

dari (indifferent + reserve + questionable). 

Langkah 5 : Menghitung nilai better dan worse. Better mengindikasikan 

seberapa banyak kenaikan kepuasan pelanggan jika kita menyediakan fitur nya 

(A&O). Worse mengindikasikan seberapa banyak penurunan kepuasan pelanggan 

jika kita tidak menyediakan fiturnya (O&M). Adapun rumus untuk menghitung 

Worse Dan Better adalah sebagai berikut: 

 

Better = 
   

       
  ....................................................................... (2.3) 

Worse = 
   

       
  .......................................................... (2.4) 
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Langkah 6: Tindakan perbaikan, secara umum panduan bagi organisasi 

dalam menentukan target untuk kategori kano adalah berupaya memenuhi semua 

atribut must be, mempunyai kinerja yang lebih baik dari pada kompetitor pada 

atribut one dimensional, dan memasukkan atribut attractive yang beda dengan 

kompetitor. (Center Quality Of Management Journal, 1993)(Nofirza,2011). 


