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2.1 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau sering disebut juga 

dengan total customer satisfaction menurut Barkley merupakan fokus dari proses 

Costumer- Driven Project Management (CPDM), bahkan dinyatakan pula bahwa 

kepuasan pelanggan adalah kualitas. Begitu juga defenisi singkat tentang kualitas 

yang dinyatakan oleh Juran (2008) bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan. 

Menurut Kotler bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. 

Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan (Tjiptono, 2010). 

Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasda latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” melakukan dan membuat. Berikut ini defenisi 

kepuasan konsumen (customer satisfaction) dan loyalitas pelanggan (customer 

loyalty) dari beberapa pakar ekonomi, yaitu : 

1.  Menurut Kotler (2006) mengungkapkan bahwa kepuasan adalah sebagai 

perasaan suka atau tidak seseorang terhadap suatu produk setelah ia 

membandingkan prestasi produk tersebut dengan harapannya. 

2.  Menurut J. Supranto (2012) menyatakan bahwa kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

dengan harapannya Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah 

harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, 

maka pelanggan akan puas.  

3.  Menurut Tse dan Wilson (dalam Tjiptono, 2010) mendefenisikan bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum 

pembelian (atau norma kinerja/ lainnya) dan kinerja aktual produk yang 

dipersepsikan setelah pemakaian atau konsumsi produk bersangkutan.  
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4.  Menurut Wilkie kepuasan pelanggan merupakan suatu tanggapan emosional 

pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

5. Menurut Engel, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan pelanggan timbul apabila hasil 

(outcome) tidak memenuhi harapan. 

6.  Harjati (Dalam Susanto 2013) menyatakan bahwa nilai pelanggan adalah 

persepsi pelanggan dari apa yang mereka inginkan terjadi yaitu konsekuensi-

konsekuensi dari produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhannya, pada situasi spesifik. Suatu merk yang paling unggul di antara 

merk-merk lainnya akan menduduki posisi pertama dalam benak konsumen 

dan merupakan merk yang paling mudah diingat oleh konsumen. 

7. Rangkuti (Dalam Soleh 2005) mendefinisikan nilai sebagai pengkajian secara 

menyeluruh manfaat dari suatu produk, didasarkan persepsi pelanggan atas 

apa yang telah diterima oleh pelanggan dan yang telah diberikan oleh produk 

tersebut.  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary mendeskripsikan kepuasan sebagai 

“the good feeling that you have when you achieved something or when something 

that you wanted to happen does happen”; ”the act of fulfilling a need or desire”; 

dan “an acceptable way of dealing with a complaint, a debt, an injury, etc.” 

Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai (Tjiptono, 2010). 

Oliver dengan bukunya “Satisfaction: A Behavioral Perpective on the 

Customer” menyatakan bahwa semua orang paham apa itu kepuasan, tetapi begitu 

diminta mendefinisikannya, kelihatannya tak seorangpun tahu (Tjiptono, 2010). 

Stifani (2002) menyatakan kepuasan dibagi dua macam, yaitu: kepuasan 

fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan 

yang diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan sedangkan kepuasan 

psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak 

berwujud dari produk. 
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Schemerhorn berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu 

organisasi bisnis adalah memproduksi barang atau jasa yang memuaskan 

kebutuhan pelanggannya. Pengertian kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

secara tradisional merupakan perbedaan antara harapan (expectations) dan kinerja 

yang dirasakan (perceived performance). Pengertian ini didasarkan pada 

“disconfirmation paradigm” dari Oliver, yang menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh dua variabel kognitif yaitu harapan prapembelian (pre-

purchase expectations) yaitu keyakinan tentang kinerja yang diantisipasi dari 

suatu produk atau jasa dan “disconfirmation” yaitu perbedaan antara harapan 

prapembelian dan persepsi dari purnapembelian (post-purchase perception) 

(Tjiptono, 2010).  

Dari defenisi – defenisi tersebut dapat dilihat kesamaan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas 

penggunaan produk barang atau jasa ketika harapan dan kebutuhan terpenuhi. 

Dengan kata lain, jika konsumen merasa apa yang diperoleh lebih rendah dari 

yang diharapkan maka konsumen tersebut tidak puas. Jika apa yang diperoleh 

konsumen melebihi apa yang diharapkan maka konsumen akan puas, sedangkan 

ketika apa yang diperoleh sama dengan apa yang diharapkan maka konsumen 

dalam keadaan netral atau merasa tidak puas dan puas.  

2.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Telah banyak dilakukan riset untuk menentukan kepuasan pelanggan, 

walaupun ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun perusahaan harus 

melaksanakannya agar pelanggan selalu merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan. 

Menurut McCarthy & Perreault, Jr upaya untuk mengukur kepuasan 

pelanggan merupakan yang sukar, karena bergantung pada tingkat aspirasi dan 

harapan yang ada. Pelanggan yang kurang beruntung akan mengharap lebih 

banyak dari suatu perekonomian pada saat mereka melihat orang lain dengan 

standar hidup lebih baik. Selain tingkat aspirasi juga cenderung menaik dengan 

berulangnya keberhasilan dan menurun karena tidak berhasil (Tjiptono, 2010). 
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Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahan 

tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor 

yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk 

(Tjiptono, 2010) antara lain meliputi : 

1.  Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti (core 

product) yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumen bahan bakar, jumlah 

penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam 

mengemudi, dan sebagainya. 

2.  Ciri – ciri keistimewaan tambah (features) yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap.  

3.  Keandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai.  

4.  Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar – standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

5.  Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis 

penggunaan. 

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyaman, mudah 

diperbaikiserta penanganan keluhan yang memuaskan. Pelayanan yang 

diberikan tidak hanya sebatas sebelum penjualan, tetapi juga selama proses 

penjualan, tetapi juga selama proses penjualan hingga purna jual, yang 

mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan. 

7.  Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk fisik 

yang menarik, model/ desain, warna, dan sebagainnya. 

8.  Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 Kepuasan Pelanggan dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, Tjiptono (2010) mengatakan bahwa 

ketidakpuasan pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang relatif dapat dikendalikan perusahaan, misalnya karyawan 
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yang kasar, jam karet, kesalahan pencatatan transaksi. Sebaliknya, faktor eksternal 

yang di luar kendali perusahaan, seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur 

umum, aktivitas kriminal, dan masalah pribadi pelanggan. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakpuasan, ada 

beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan pelanggan, yaitu: 

1. Tidak melakukan apa-apa, pelanggan yang tidak puas tidak melakukan 

komplain, tetapi mereka praktis tidak akan membeli atau menggunakan jasa 

perusahaan yang bersangkutan lagi. 

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggan yang 

tidak puas akan melakukan komplain atau tidak, yaitu:  

a. Derajat kepentingan konsumsi yang dilakukan.  

b. Tingkat ketidakpuasan pelanggan. 

c. Manfaat yang diperoleh.  

d. Pengetahuan dan pengalaman. 

e. Sikap pelanggan terhadap keluhan. 

f. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi. 

g. Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. 

  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepuasan pelanggan juga sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. Menurut Moenir (2012), agar layanan dapat 

memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani, ada empat persyaratan 

pokok, yaitu:  

1. Tingkah laku yang sopan. 

2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan. 

3. Waktu penyampaian yang tepat. 

4. Keramahtamahan.  

Faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dengan kepuasan di 

antaranya faktor kesadaran para pejabat atau petugas yang berkecimpung dalam 

pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan, faktor 

organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya 

mekanisme kegiatan pelayanan, faktor pendapatan yang dapat memenuhi 
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kebutuhan hidup minimum, factor keterampilan petugas, dan faktor sarana dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan. 

 Secara teoritis, dengan adanya kepuasan konsumen maka dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu hubungan antara perusahaan dan 

konsumen menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

dan terciptanya loyalitas pelanggan, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2010). 

 Kepuasan pelanggan menurut Cravens dipengaruhi oleh beberapa hal, 

yaitu: Sistem pengiriman produk, performa produk atau jasa, citra 

perusahaan/produk/merek, nilai harga yang dihubungkan dengan nilai yang 

diterima konsumen, prestasi para karyawan, keunggulan dan kelemahan para 

pesaing (Tjiptono, 2010). 

Menurut Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah 

penjualan dan nilai-nilai perusahaan. 

 Tjiptono (2010) berpendapat terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, di diantaranya hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan memberikan 

rekomendsi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  

Untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat lima faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Lupiyoadi (2013) ada lima 

faktor tersebut adalah: 

1. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk atau jasa 
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dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. 

4. Harga. Produk atau jasa yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada konsumennya.  

5. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk dan jasa cenderung 

puas terhadap produk atau jasa itu. 

Paul dan Donnelly (2007) dalam bukunya Marketing Management: 

Knowledge and Skills mengemukakan bahwa dalam mengevaluasi kualitas 

pelayanan umumnya pelanggan menggunakan beberapa atribut factor berikut:  

a.  Bukti langsung (tangibles) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

b.  Keandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

c.  Daya tanggap (responsibility) yaitu keinginan para staff dan karyawan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap  

d.  Jaminan (assurances) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

e.  Empati (emphaty): meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

 Dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan digunakan 

factor kualitas pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi kualitas pelayanan yang 

terdiri dari bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsibility), jaminan (assurances) dan empati (emphaty). 

 

2.1.2  Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang mengakibatkan 
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terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Faktor yang paling 

penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dan kualitas dari 

layanan yang di berikan oleh organisasi.  

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan. 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 atau 

organisasi pemberi layanan tersebut.  

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Dengan demikian, harapan pelanggan 

melatarbelakangi mengapa dua orgnisasi 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-harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang 

seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman pelanggan.  

Badan usaha atau instansi dapat mengetahui kepuasan dari para 

konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen kepada 

organisasi pemberi layanan 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 

organisasi pemberi layanan.  

Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan 

pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan 

adalah : 

a. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh 

pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan terhadap kualitas 

produk yang di tawarkan sangat besar. Maka harapan-harapan pelanggan 

yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi 

pula, begitu juga sebaliknya. 
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b. Pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika mengkonsumsi produk dan layanan, 

baik dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman teman-teman, cerita teman mengenai pelanggan tentang kualitas 

produk dan layanan perusahaan yang akan didapat oleh pelanggan. 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari 

image periklanan dan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. 

Tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan sangat berkaitan erat 

dengan standar kualitas barang/ jasa yang mereka nikmati. Sifat kepuasan bersifat 

subjektif, namun dapat di ukur melalui indeks kepuasan pelanggan masyarakat. 

Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar beberapa prinsip yang digunakan untuk 

menilai suatu organisasi dalam memberikan pelayanan : tengibles (bukti nyata), 

realibility (terpercaya, tahan uji), responsiveness (respon, cepat tanggap), 

assurance (kepastian), dan empathy (empati).  

Kepuasan pelanggan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan. 

Menurut Moenir (1998), agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok 

orang yang dilayani dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang 

dilayani, ada 4 persyaratan pokok, yaitu: 

1. Tingkah laku yang sopan. 

2. Cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 

diterima oleh orang yang bersangkutan. 

3. Waktu penyampaian yang tepat. 

4. Keramah tamahan. 

Ada 5 prinsip utama yang harus dijalankan agar costumer menjadi sangat 

puas (delight customer) atau setidak nya terpenuhi ekspektasinya. 

1. Memahami customer. Customer adalah manusia yang harus dikelola 

keinginannya. Memahami customer merupakan langkah pertama yang 

terpenting. Apabila anda berhasil memahami kebutuhannya maka langkah 

selanjutnya akan merasa mudah dan membuat anda senang. 

2. Membuat customer mengerti semua layanan perusahaan anda. Customer yang 

sudah datang ke perusahaan anda dipastikan telah memiliki kepercayaan 
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dengan produk/ layanan yang disediakan. Atau setidaknya mereka telah 

mendengar berita positif tentang perusahaan anda. Buatlah mereka 

mengetahui secara lengkap dan jelas mengenai semua produk/ layanan yang 

perusahaan anda miliki. Jangan biarkan mereka pulang dengan informasi 

yang tidak lengkap atau bahkan salah persepsi. 

3. Menciptakan kesan positif. Kesan positif yang terekam di benak customer 

anda akan selalu diingat. Hal sederhana yang bisa dilakukan misalnya adalah 

dengan memberikan senyum/ salam yang ramah, menjaga kebersihan, mau 

mendengar dan membantu mereka dengan tulus, serta cepat tanggap. 

4. Senantiasa menggunakan kata positif. Kata-kata positif senantiasa dianggap 

customer sebagai kesan yang positif juga. Sebaiknya jangan pernah 

menggunakan kata-kata negatif karena akan memberikan citra negatif untuk 

perusahaan anda. Jangan pernah menyalahkan mereka apalagi membuat 

marah. Hormati mereka sebagai pelanggan anda sehingga mereka merasa 

aman dan diperhatikan. 

5. Mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Apabila 

selama ini customer anda sudah merasa puas dengan produk/ layanan yang 

ada maka perusahaan anda wajib mempertahankan. Buatlah sesuatu yang 

sudah baik menjadi standard baku dan ciptakan perbaikan terus menerus agar 

semakin menjadi baik (Tjiptono, 2010). 

2.1.3  Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada empat metode yang banyak dipergunakan dalam mengukur kepuasan 

pelanggan (Kotler dan Armstrong, 2009) antara lain : 

1. Sistem keluhan dan saran  

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan seluas – luasnya bagi para pelanggan nya untuk menyampaikan 

saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan bisa 

berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 

website dan lain – lain. 



II-11 
 

Informasi-informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan 

ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul.Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, 

maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan keluhannya. Sangat mungkin mereka langsung berganti 

pemasok dan tidak akan membeli produk/ jasa perusahaan yang bersangkutan 

lagi. Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit 

diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak 

memberikan timbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada mereka 

yang telah bersusah payah berpikir (menyumbangkan ide) kepada perusahaan. 

2. Ghost shopping 

Ghost Shoping merupakan salah satu metode untuk memperoleh gambaran 

mengenai kepuasan pelanggan dengan mempekerjaakan beberapa orang ghost 

shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan 

pesaing. Mereka diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan 

pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan 

dibandingkan para pesaing.  

Selain itu, para ghost shoppers juga dapat mengobservasi cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan 

pelanggan, dan menangani setiap masalah atau keluhan pelanggan. Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan penelitian atau 

penilaian (misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan 

melontarkan berbagai keluhan atau pertanyaan). Bila karyawan tahu bahwa 

dirinya sedang dinilai, tentu saja perilakunya akan menjadi sangat manis dan 

hasil penilaian akan menjadi bias. 

 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan sepantasnya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhentimembeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami 
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mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan 

atau penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, dimana peningkatan 

customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. Akan tetapi, kesulitan menerapkan metode ini adalah pada 

mengidentifikasi dan mengontak mantan pelanggan yang bersedia 

memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun 

wawancara langsung (McNeal & Lamb, dalam Tjiptono, 2010). Melalui 

survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap mereka. 

Ada lima faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan tingkat 

kepuasan (Tjiptono, 2010) yaitu: 

a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas Pelayanan 

Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional 

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 

akan kagum padanya bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang 

cenderung mempunyai tingakt kepuasan yang lebih tinggi. 

d. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relative murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

pelanggannya. 
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e. Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

2.1.4 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012) secara garis besar, kepuasan 

pelanggan memberikan dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu berupa loyalitas 

pelanggan dan penyebaran (advertising) dari mulut ke mulut atau yang biasa 

disebut dengan istilah gethok tular positif. 

Kepuasan pelanggan telah menjelma menjadi kewajiban bagi setiap 

organisasi bisnis, peneliti pemasaran, eksekutif bisnis, bahkan politisi. Selain itu, 

kepuasan pelanggan berpotensi memberikan sejumlah manfaat spesifik, antara 

lain: 

1. Berdampak positif pada loyalitas pelanggan. 

2. Berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan, terutama melalui 

pembelian ulang, cross-selling, dan up-selling. 

3.  Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya-biaya 

komunikasi pemasaran, penjualan, dam layanan pelanggan. 

4. Menekan volatilitas dan risiko berkenaan dengan prediksi aliran kas masa 

depan. 

5. Meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk 

membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah tergoda 

untuk beralih. 

6. Pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap product-line extensions, brand 

extensions, dan new add-on services yang ditawarkan perusahaan. 

7. Meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan 

pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. 
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 Gambar 2.1 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 Sumber: Tjiptono (2010) 

2.1.5 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Meskipun belum ada konsensus mengenai cara mengukur kepuasan 

pelanggan, sejumlah studi menunjukkan bahwa ada tiga aspek penting yang perlu 

ditelaah dalam kerangka pengukuran kepuasan pelanggan (Fornell, et al. 1996 

dalam Tjiptono, 2010), yakni: 

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall statisfaction). 

2. Konfirmasi harapan (confirmation of expestations), yakni tingkat kesesuaian 

antara kinerja dengan ekspektasi. 

3. Perbandingan dengan situasi ideal (comparison to ideal), yaitu kinerja produk 

dibandingkan dengan produk ideal menurut persepsi konsumen. 

Dalam hal implementasi pengukuran kepuasan pelanggan, terdapat aspek-

aspek penting yang saling berkaitan, yakni: 

1. Apa yang diukur (objek pengukuran). 

2. Dimensi untuk mengukur kepuasan. 

3. Metode pengukuran. 

2.1.6 Objek Pengukuran 

 Dalam mengukur kepuasan pelanggan ada enam konsep inti mengenai 

objek pengukuran (Tjiptono, 2010) sebagai berikut :  

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction)  

Kepuasan 

Pelanggan 

Penjualan 

Silang 

Pembelian 

Ulang 

Pertambahan Jumlah  
Pelanggan Baru 

Loyalitas 

Pelanggan 

Gethok Tular 

Positif 
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Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya ada dua bagian dalam proses 

pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

produk dan jasa perusahaan bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan 

terhadap produk dan/ jasa para pesaing. 

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan  

Berbagai penelitian memilah kepuasan pelanggan ke dalam komponen-

komponennya. Umumnya, proses semacam ini terdiri atas empat langkah. 

Pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. 

Kedua, meminta pelanggan menilai produk dan jasa perusahaan perdasarkan 

item - item spesifik, seperti kecepatan layanan, fasilitas layanan, atau 

keramahan staf layanan pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai 

produk dan jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Dan 

keempat, meminta para pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang 

menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan 

keseluruhan. 

3. Konfirmasi Harapan (Confirmation Of Expectations)  

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan 

dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi 

penting. 

4. Minat Pembeli Ulang (Repurchase Intent)  

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan 

apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5. Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness To Recommend)  

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya 

terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian mobil, broker rumah, asuransi 

jiwa, tur keliling dunia, dan sebagainya), kesediaan pelanggan untuk 
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merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran 

yang penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 

 

6. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction)  

Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi:  

a. complain. 

b. retur atau pengambilan produk.  

c. biaya garansi. 

d. product recall (penarikan kembali produk dari pasar).  

e. gethok tular negatif. 

f. defections (konsumen yang beralih ke pesaing). 

2.1.7 Dimensi Untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Kotler dan Keller (2009) perusahaan akan bertindak bijaksana 

dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur karena salah satu kunci 

untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

dan Keller (2009) mempertahankan pelanggan merupakan hal penting daripada 

memikat pelanggan. Oleh karena itu terdapat 5 dimensi untuk mengukur kepuasan 

pelanggan yaitu (Tjiptono), 2010) :  

1. Membeli lagi.  

2. Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dan 

merekomendasikan.  

3. Kurang memperhatian merek dan iklan produk pesaing.  

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama.  

5. Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan. 

2.1.8 Strategi Memuaskan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2010) setidaknya ada delapan strategi yang selama ini 

diterapkan berbagai organisasi dalam rangka memuaskan pelanggan, antara lain: 

1. Manajemen Ekspektasi Pelanggan 
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Manjamen ekspektasi pelanggan adalah berusaha mengedukasi pelanggan 

adalah mereka yang benar-benar memahami peran, hak, dan kewajibannya 

berkenaan dengan produk/ jasa. Beberapa perusahaan bahkan mencoba 

menerapkan kiat “under promise, over delivery” agar kinerja bisa melebih 

ekspektasi pelanggan  

2. Relationship Marketing and Management  

Relationship Marketing (RM) berfokus pada upaya menjalin relasi positif 

jangka panjang yang saling menguntungkan dengan stakeholder utama 

perusahaan. Gummesson (2002) yang dikutip oleh Tjiptono (2010) 

merumuskan pentingnya kemungkinan relasi yang di kelompokkan dalam 

classic market relationship, special market relationship mega relationship, 

dan nano relationship. 

3. Aftermarketing 

Aftermarketing menekankan pentingnya orientasi pelanggan saat ini (current 

customer) sebagai cara yang lebih cost-effective untuk membangun bisnis 

yang menguntungkan. 

4. Strategi Retensi Pelanggan 

Strategi retensi pelanggan mirip dengan aftermarketing. Startegi ini berusaha 

meningkatkan retensi pelanggan melalui pemahaman atas faktor-faktor yang 

menyebabkan pelanggan beralih pemasok. Dengan kata lain, strategi ini 

mencoba menekan price defectors (beralih pemasok karena mengejar harga 

lebih mudah), product defectors (menemukan produk superior di tempat lain), 

service defectors (mendaptkan layanan lebih bagus di tempat lain), market 

defectors (pindah ke pasar lain), technological defectors (beralih ke teknologi 

lain) dan organizational defectors (beralih karena tekanan politik) 

5. Superior Customer Service  

Strategi superior customer service diwujudkan dengan cara menawarkan 

layanan yang lebih baik dibandingkan para pesaing. Implementasinya bisa 

beraneka ragam, di antaranya garansi internal dan eksternal jaminan, 

pelatihan cara penggunaan produk, konsultasi teknis, saran pemakaian produk 

alternative, peluang penukaran atau pengembalian produk yang tidak 
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memuaskan, reparasi komponen yang rusak/ cacat, penyediaan suku cadang 

pengganti, penindaklanjutan kontak dengan pelanggan, informasi berkala dari 

perusahaan, klub/ organisasi pemakai produk, pemantauan dan penyesuaian 

produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan, dan seterusnya. 

6. Technology Infusion Strategy  

Technology infusion strategy berusaha memanfaatkan kecangihan teknologi 

untuk meningkatkan dan memuaskan pengalaman service encounter 

pelanggan, baik dalam hal customization dan fleksibilitas, perbaikan 

pemulihan layanan, maupun penyediaan spontaneous delight. Salah satu 

bentuknya SST (Self-Service Technologies) yang memungkinkan pelanggan 

menciptakan produk atau jasa bagi dirinya sendiri. 

7. Strategi Penanganan Komplain Secara Efektif 

Strategi penanganaan komplain secara efektif mengandalkan empat aspek 

penting.  

1. empati terhadap pelanggan. 

2. kecepatan dalam penanganan setiap keluhan.  

3. kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

complain. 

4. kemudahan bagi konsumen untuk mengkontrak perusahaan. Bagi 

perusahaan, komplain sebetulnya merupakan kesempatan berharga untuk 

memperbaiki hubungannya dengan pelanggan yang kecewa menghindari 

publisitas negative, dan menyempurnakan layanan di masa datang. 

8. Strategi Pemulihan Layanan  

Strategi pemulihan layanan berusaha menangani setiap masalah dan belajar 

dari kegagalan produk/ layanan, serta melakukan perbaikan demi 

penyempurnaan layanan organisasi. Implementasinya bisa berupa jaminan 

layanan tanpa syarat, pemberdayaan karyawan, penyelesaian kegagalan 

layanan secara cepat, dan strategi manajemen zero defection. Contoh 

spesifikasinya antara lain permohonan maaf atas kesalahan yang terjadi, 

kompensasi atau ganti rugi, pengembalian uang, penjelasan atas penyebab 

kegagalan produk atau layanan, pengerjaan ulang dan seterusnya. Riset 
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menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pemulihan layanan berkontribusi 

positif terhadap minat pembelian ulang, loyalitas dan komitmen pelanggan, 

trust, dan persepsi positif pelanggan terhadap fairness. 

2.2 Konsep Pelayanan Publik 

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 

Tahun 2003 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri PAN No. 

81 Tahun 1993 mendefenisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk pelayanan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah dan 

lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam 

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang 

prima merupakan tanda dari kesadaran baru dari pemerintah atas tanggung jawab 

utama dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi segala kebutuhan 

masyarakat. 

Dalam arti sempit pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian 

barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung 

jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung ataupun kemitraan 

dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan 

masyarakat serta kemampuan masyarakat dan pasar.  

Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik identik dengan administrasi 

publik yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik 

(Perry, 1989). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada 

bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain 

organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian 

pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi 

tanggung jawab.  

Beberapa pengertian dalam Kep. MENPAN N0. 63 tahun 2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan yaitu : 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 
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kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

b. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

c. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

termasuk BUMN/ BUMD dan BHMN. 

d. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Unit pelayanan publilk adalah unit kerja/ kantor pelayanan pada instansi 

pemerintah termasuk BUMN/ BUMD dan BHMN, yang secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. 

f. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. 

g. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi 

pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan public. 

h. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan 

publik. 

i. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan 

apapun) sebagai imbalan dari jasa atas pemberian pelayanan publik, yang 

besaran dan tatacara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.3 Tujuan Pelayanan Publik 

Tujuan dari suatu pelayanan publik pada umumnya adalah dapat 

memuaskan masyarakat tanpa memandang apapun. Untuk itu dalam 
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penyelenggaraan pelayanan publik dituntut kualitas prima yang tercermin sebagai 

berikut: 

a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegangan pada prinsip 

efisiensi dan efektifitas. 

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi yang 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 

dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. 

2.4 Metode Sampling 

Metode Sampling dalam suatu penelitian, jumlah keseluruhan unit analisis, 

yaitu objek yang akan diteliti, disebut populasi. Secara ideal, sebaiknya kita 

meneliti seluruh anggota populasi. Akan tetapi, seringkali populasi penelitian 

sangat besar sehingga tidak mungkin untuk diteliti seluruhnya dengan waktu, 

biaya dan tenaga yang tersedia. Dalam keadaan demikian, maka penelitian 

dilakukan terhadap sampel, yaitu sebagian dari populasi yang telah memenuhi 

kriteria untuk diteliti. Dengan meneliti sampel, diharapkan bahwa hasil yang 

diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan.  

Pemilihan sampel untuk memperoleh data mengenai populasi merupakan 

prosedur yang mendasar dalam suatu penelitian. Keuntungan dari teknik sampling 

antara lain mengurangi biaya, mempercepat waktu penelitian dan dapat 



II-22 
 

memperbesar ruang lingkup penelitian (Singarimbun, M., 1989). Akan tetapi, 

pemilihan sampel selalu mengakibatkan adanya perbedaan antara nilai yang 

sebenarnya (dalam populasi) dari variabel yang diteliti dengan nilai hasil 

observasi (dalam sampling), yang disebut error sampling (Rahmawati,2010).   

Terdapat banyak cara untuk memperoleh sampel yang diperlukan dalam 

penelitian. Ada 2 macam metode pengambilan sampel yaitu pengambilan sampel 

secara acak (probability sampling) dan pengambilan sampel secara tidak acak 

(nonprobability sampling). 

 

2.4.1 Pengambilan Sampel Secara Tidak Acak   

Pengambilan sampel secara tidak acak (non probability sampling) adalah 

metode sampling yang setiap anggota populasinya tidak memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel, bahkan probabilitas anggota populasi tertentu 

untuk terpilih tidak diketahui. Pengambilan sampel secara tidak acak terdiri dari: 

1.  Accidental Sampling (Convenience Sampling), adalah suatu teknik 

pengambilan sampel dimana sampel yang diambil merupakan sampel yang 

paling mudah diperoleh atau dijumpai. Dalam hal ini, unit sampel sangat 

mudah diakses, diukur, dan sangat bekerja sama sehingga teknik sampling 

ini sangat mudah, murah dan cepat dilaksanakan. 

2.  Purposive Sampling (Judgmental Sampling), adalah suatu teknik 

pengambilan sampel dimana pemilihan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan subjektif tertentu berdasar beberapa ciri atau karakteristik 

yang dimiliki sampel tersebut, yang dipandang berhubungan erat dengan ciri 

atau karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang 

purposif adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan 

penelitian.  

3.  Quota Sampling, adalah suatu teknik pengambilan sampel dimana sampel 

diambil dari suatu sub populasi yang mempunyai karakteristik-karakteristik 

tertentu dalam batasan jumlah atau kuota tertentu yang diinginkan.  

4.  Snowball Sampling, adalah suatu teknik pengambilan sampel yang sangat 

sesuai digunakan untuk mengetahui populasi dengan ciri-ciri khusus yang 
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sulit dijangkau. Pemilihan pertama dilakukan secara acak, kemudian setiap 

responden yang ditemui diminta untuk memberikan informasi mengenai 

rekan-rekan lain yang mempunyai kesamaan karakteristik yang dibutuhkan, 

sehingga diperoleh responden tambahan. 

 

2.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam pengambilan sampel sebaiknya menggunakan cara-cara 

yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menentukan 

besarnya jumlah responden atau sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dan 

Harry King yaitu sebagai berikut (Ayuningsih, 2012): 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
.....................................................(2.1) 

Keterangan : 

N = Populasi 

n = Sampel 

e = Tingkat kesalahan penarikan sampel  

 

2.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Arikunto (1997), instrumen yang baik untuk memenuhi 

duapersyaratan yaitu valid dan reliable, pembuatan instrumen harus dilandasi 

dengankajian pustaka. Karena itu kuisioner sebagai instrumen pengumpul data di 

dalampenelitan tersebut perlu diuji validitas dan reliabilitas dengan cara 

melakukan ujicoba kuesioner pada responden (Fadhillah, 2012). 

 

2.5.1 Uji Validitas 

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana data 

yangditampung pada suatu kuisioner akan mengukur apa yang ingin diukur. 

Misalkanseorang periset akan rnengukur mengenai efektivitas dan efisiensi 

sisteminformasi pemasaran jasa dalam perusahaan, maka semua pertanyaan 

ataupernyataan dalam kuisioner harus berkaitan dengan apa yang hendak diukur. 
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Tidak ada satupun yang keluar dari topik itu. Oleh karena itu perlu dilakukan uji 

validitas kuisioner. 

SPSS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data statistik. 

Dimana, Nilai r hitung diperoleh kemudian dibandingkan dengan r tabel, jika r 

hitung lebih besar dari r table maka pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakkan 

valid, dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari pada r table maka item tidak 

valid.  

 

2.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

instrumen ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan . Bila suatu instrumen ukur 

dipakai dua kali untuk mengukur konsep yang sama dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relatif konsisten, maka instrumen ukur tersebut reliabel.  Reliabilitas 

diartikan sebagai tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran.  

Setelah uji validitas maka dilakukan uji reliabilitas yang biasa disebut uji 

keandalan dengan memperhatikan coeffisien keandalan adalah untuk mengetahui 

tingkat konsistensi jawaban responden. Metoda yang digunakan untuk mengatur 

reliabilitas alat ukur adalah dengan menghitung nilai alpha cronbach,  dimana 

nilainya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1. Semakin besar nilai alpha 

cronbach (semakin mendekati 1), maka kuisioner tersebut semakin reliabel. 

Koefisien alpha cronbach merupakan reliabilias yang paling umum digunakan. 

Koefisien alpha cronbach. Yaitu metoda perhitungan reliabilitas yang 

dikembangkan oleh Cronbach (1979).  

 Nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angket 

yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. 

Intrumen memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilai koefisien yang 

diperoleh > 0,60 ada pendapat lain yang mengemukakan baik atau buruknya 

reliabilitas insrtumen dapat dikonsultasikan dengan nilai (r tabel). Untuk 

menetukan keeratan hubungan dari perhitungan koefisien reliabilitas, maka 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

1. Kurang dari 0,2 : Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan 
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2. 0,2 - < 0,4  : Sangat kecil (tidak erat) 

3. 0,4 - < 0,7  : Hubungan cukup erat 

4. 0,7 - < 0,9  : Erat (reliable) 

5. 0,9 - < 1,0  : Sangat erat 

6. 1    : Sempurna 

Setelah dilakukan pengujian terhadap data hasil penyebaran kuesioner, 

maka dapat diketahui tingkat validitas dan reliabilitas data kuesioner tersebut, jika 

data yang diambil belum valid maka perlu melakukan perancangan kembali 

terhadap kuesioner yang disebarkan atau data-data yang tidak valid dibuang dan 

tidak diikut sertakan karena data lain yang sudah valid telah mewakili data yang 

dimaksud. Tetapi jika data sudah valid maka dapat melanjutkan ketahap 

selanjutnya. 

2.6 Konsep Dasar Service Quality 

 Servqual merupakan suatu cara instrument untuk melakukan pengukuran 

kualitas jasa yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam 

serangkaian penelitian mereka terhadap sektor-sektor jasa, model ini juga dikenal 

dengan istilah Gap. Model ini berkaitan erat dengan model kepuasan.  

Dalam model Servqual, kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau 

sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Definisi pada tiga landasan 

konseptual utama, yakni:  

1. Kualitas jasa lebih sukar dievaluasi konsumen daripada kualitas barang.  

2. Persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara 

harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa.  

3. Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atas hasil jasa, tetapi juga mencakup 

evaluasi terhadap proses penyampaian jasa.  

2.7 Pengukuran Service Quality  

Pengukuran kualitas jasa dalam model Servqual ini didasarkan pada skala 

multi item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Serta 

Gap diantara keduanya pada lima dimensi kualitas jasa yaitu (Reliabitity, daya 

tanggap, jaminan, Empaty dan Bukti fisik), kelima dimensi kualitas tersebut 
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dijabarkan dalam beberapa butir pertanyaan untuk atribut harapan dan variabel 

presepsi berdasarkan skala likert.  

Skor Servqual untuk tiap pasang pertanyaan bagi masing-masing 

pelanggan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut (Zeithalm, et, al.,1990) 

dalam (Tjiptono, 2010):  

𝑆𝐾𝑂𝑅 𝑆𝐸𝑅𝑉𝑄𝑈𝐴𝐿 =  𝑆𝐾𝑂𝑅 𝑃𝐸𝑅𝑆𝐸𝑃𝑆𝐼 − 𝑆𝐾𝑂𝑅 𝐻𝐴𝑅𝐴𝑃𝐴𝑁........................................(2.2) 

Skor Gap kualitas jasa pada berbagai level secara rinci dapat dihitung 

berdasarkan:  

a. Item-by-item analysis, misal P1 – H1, P2 – H2, dst. Dimana P = Persepsi dan 

H = Harapan  

b. Dimensi-by-dimensi analysis, contoh: (P1 + P2 + P3 + P4 / 4) – (H1 + H2 + 

H3+ H4 / 4) dimana P1 sampai P4 dan H1 sampai H4 mencerminkan 4 

pernyataan persepsi dan harapan berkaitan dengan dimensi tertentu.  

c. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa/gap servqual yaitu (P! + P2 

+P3…..+ P22 / 22) – ( H1 + H2 + H3 +…..+ H22 / 22) 

d. Untuk menganalisis kualitas akan jasa pelayanan yang telah diberikan, maka 

digunakan rumus (Bester field dalam Teguh, 2005): 

𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑄) =
Persepsi (P)

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

Jika Kualitas (Q) ≥ 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. 

 

2.8 Konsep Dasar Lean 

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan 

(waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan atau 

jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). Tujuan Lean 

adalah meningkatkan terus-menerus customer value melalui peningkatan terus-

menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste (the value-to-waste ratio).  

APICS dictionary mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang 

berlandaskan pada minimisasi penggunaan sumber-sumber daya (termasuk waktu) 

dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada adding activities dalam 
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desain, produksi (untuk bidang manufaktur) atau bidang operasi (untuk bidang 

jasa) dan supply chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan.  

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas – 

aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value-addingactivities) melalui 

peningkatan terus – menerus secara radikal (radical continues improvement) 

dengan cara mengalirkan produk (material, work inprocess, output) dan informasi 

menggunakan sistem tarik (pull system) dari custommer internal maupun eksternal 

untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan.  

Pada prakteknya nanti, jika Lean ini berhasil diterapkan pada keseluruhan 

perusahaan maka perusahaan tersebut bisa dikatagorikan sebagai Lean Enterprise, 

bila diterapkan pada manufacturing maka bisa disebut sebagai Lean 

Manufacturing, dan lain sebagainya. 

2.8.1. Jenis – Jenis Pemborosan (WASTE) 

Pendekatan Lean berfokus pada peningkatan terus – menerus customer 

value melalui identifikasi dan eliminasi aktivitas – aktivitas tidak bernilai tambah 

yang merupakan pemborosan (waste). Waste dapat didefinisikan sebagai segala 

aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi 

input menjadi output sepanjang value stream. Waste yang hendak dihilangkan 

tersebut pada perspektif Lean, terbagi menjadi dua katagori utama, yaitu Type One 

Waste dan Type Two Waste .  

Type One Waste adalah aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai 

tambah dalam proses transformasi input menjadi outtput sepanjang value stream, 

namun aktivitas tersbut pada saat sekarang tidak dapat dihilangkan dikarenakan 

beberapa alasan. Misalnya, pengawasan terhadap aktivitas orang, merupakan 

aktivitas yang tidak bernilai tambah berdasarkan perspektif Lean, namun hal 

tersebut masih dibutuhkan dikarenakan orang tersebut baru direkrut untuk 

mengerjakan hal tersebut.  

Dalam jangka panjang, aktivitas Type One Waste tersebut harus 

dihilangkan atau minimal dikurangi. Type One Waste ini sering disebut sebagai 
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Incidental Activity atau Incidental Work yang termasuk aktivitas yang tidak 

bernilai tambah (non value adding work or acivity).  

Jenis waste yang berikutnya adalah Type Two Waste, merupakan aktivitas 

yang tidak menciptakan nilai tambah dan dapat dihilangkan dengan segera. 

Misalnya, menghasilkan cacat produk (defect) atau melakukan kesalahan (error). 

Type Two Waste ini sering disebut sebagai waste saja, karena merupakan 

pemborosan dan harus diidentifikasikan dan dihilangkan dengan segera. 

2.8.2. Pemborosan (WASTE) Dan Penyebabnya 

Sebagaimana diketahui dari dua tipe pemborosan (waste) di atas, kita akan 

fokus pada pemborosan ke dua atau Type Two Waste yang lebih dikenal dengan 

Waste saja, di mana pemborosan jenis ini harus ditemukan penyebabnya (root 

cause) dan dihilangkan segera.  

Dari jenis waste yang kedua ini, secara umum kita mengenal waste 

menjadi tujuh bagian plus satu (Seven plus One Type of Waste), hal tersebut antara 

lain:  

a. Waste 1: Over Production  

Over Production secara ringkas dapat diartikan sebagai produksi berlebihan 

yang tidak sesuai dengan upstream process atau custommer.  

b. Waste 2: Excessive Transportation  

Memindahkan material atau orang dalam jarak yang sangat jauh dari satu 

proses ke proses berikutnya, yang menyebabkan waktu penanganan material 

bertambah. 

c. Waste 3: Unnecessary Inventories  

Pada dasarnya inventories menyembunyikan masalah dan menimbulkan 

aktivitas penanganan tambahan yang seharusnya tidak diperlukan. Inventories 

juga mengakibatkan extra paperwork, extra space dan extra cost.  

d. Waste 4: Inappropriate Processing  

Mencakup proses – proses tambahan atau aktivitas kerja yang tidak perlu atau 

tidak efesien.  

e. Waste 5: Dellays /Waitting Time 
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Keterlambatan dari orang – orang yang sedang menunggu (idle waitting) 

mesin, peralatan, bahan baku, supplies, perawatan/ pemeliharaan, dll.  

f. Waste 6: Unnecessary Motion  

Setiap pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai kepada 

barang dan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan, tetapi hanya 

menambah biaya dan waktu. 

g. Waste 7: Defects  

Defects tersebut mengacu pada defective products and informations. 

Devective product yang disebabkan oleh perpindahan barang dari satu tempat 

ke tempat lain dengan disertai defective information, awalnya menyebabkan 

rework dan inventory, selanjutnya akan menyebabkan tambahan dan varian 

waste yang lebih beragam, seperti: 

h. Waste 7+1 : Underutilization of Employees Mind and Ideas  

Terkadang, suatu organisasi jarang me-utilize secara maksimal pikiran dan 

ide dari karyawannya untuk terlibat dalam manufacturing processes, 

information processing dan product design. Seharusnya pemanfaatan know-

how karyawan dalam melaksanakan proses kerja perlu diakomodir, karena 

karyawanlah yang berhadapan langsung dengan proses dari suatu pekerjaan 

yang dilakukannya. 

2.9 Konsep Dasar Six Sigma 

Six Sigma adalah usaha yang terus menerus untuk mengurangi 

pemborosan, menurunkan variansi dan mencegah cacat. Six sigma merupakan 

sebuah konsep bisnis yang berusaha untuk menjawab permintaan pelanggan 

terhadap kualitas yang terbaik dan proses bisnis yang tanpa cacat. Kepuasan 

pelanggan dan peningkatannya menjadi prioritas tertinggi, dan Six sigma berusaha 

menghilangkan ketidakpastian pencapaian tujuan bisnis. 

2.9.1. Sejarah Six Sigma  

Adalah Carl Frederick Gauss (1777-1885) yang pertama kali 

memperkenalkan konsep kurva normal dalam bidang statistik. Konsep ini 

kemudian dikembangkan oleh Walter Shewhart di tahun 1920 yang menjelaskan 
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bahwa 3 sigma dari nilai rata-rata (mean) mengindikasikan perlunya perbaikan 

dalam sebuah proses.  

Pada akhir tahun 1970, Dr. Mikel Harry, seorang insinyur senior pada 

Motorola's Government Electronics Group (GEG) memulai percobaan untuk 

melakukan problem solving dengan menggunakan analisa statistik. Dengan 

menggunakan cara tsb, GEG mulai menunjukkan peningkatan yang dramatis: 

produk didisain dan diproduksi lebih cepat dgn biaya yg lebih murah. Metoda tsb 

kemudian ia tuliskan dalam sebuah makalah berjudul "The Strategic Vision for 

Accelerating Six Sigma Within Motorola". Dr. Mikel Harry kemudian dibantu 

oleh Richard Schroeder, seorang mantan executive Motorola, menyusun suatu 

konsep change management yang didasarkan pada data. Hasil dari kerja sama 

tersebut adalah sebuah alat pengukuran kualitas yg sederhana yg kemudian 

menjadi filosofi kemajuan bisnis, yg dikenal dengan nama Six Sigma.  

Strategi penerapan six sigma yang diciptakan oleh DR. Mikel Harry dan 

Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi 

ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan 

analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk 

menghilangkannya. 

2.9.2 Perspektif Six Sigma 

Untuk lebih mudahnya, Six sigma dapat dijelaskan dalam dua perspektif, 

yaitu perspektif statistik dan perspektif metodologi atau filosopi managemen. 

a. Perspektif Statistik 

Sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai 

simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan 

pada suatu rentang yang disepakati. rentang tersebut memiliki batas, batas atas 

atau USL (Upper Specification Limit) dan batas bawah atau LSL (Lower 

Specification Limit) proses yang terjadi diluar rentang disebut cacat (defect). 

Proses Six Sigma adalah proses yang hanya menghasilkan 3.4 DPMO (defect 

permillion opportunity).  
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Six sigma sesuai dengan arti sigma, yaitu distribusi atau penyebaran (variasi) 

dari rata-rata (mean) suatu proses atau prosedur. Six sigma diterapkan untuk 

memperkecil variasi (sigma). 

Yield 

(Probabilitas Tanpa 

Cacat) 

DPMO 

(Defect Permillion 

Opportunity) 

Sigma 

30.9% 690.000 1 

69.2% 308.000 2 

93.3% 66.800 3 

99.94% 6.210 4 

99.98% 320 5 

99.9997% 3,4 6 

Tabel 2.1 Hubungan Sigma dan DPMO 

Six sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan Defect per Million 

Oppurtunities (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan ukuran 

yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan 

cacat, biaya dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel konversi ppm 

dan sigma pada lampiran, akan dapat diketahui tingkat sigma. Cara menentukan 

DPMO adalah sebagai berikut: 

Deffect per Unit (DPU): 

𝐷𝑃𝑈 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
..........................................................................(2.4) 

Defect per Million Oppurtunities (DPMO): 

𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
𝐷𝑃𝑈 ×1.000.000

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑎𝑛
................................................................(2.5) 

Selain menggunakan lampiran sebagai acuan mencari tingkat sigma, maka 

korelasi antara DPMO dengan tingkat sigma dapat didefinisikan sebagai berikut: 

𝜎 = 0,8406 +  √29,37 − 2,221 × 1𝑛(𝐷𝑃𝑀𝑂)...........................(2.6) 
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b. Perspektif Metodologi/ Filosopi Managemen 

Six sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota 

perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

Tujuannya meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memuaskan keiginan 

pelanggan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.  

Strategi penerapan six sigma yang diciptakan oleh DR. Mikel Harry dan 

Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi 

ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan 

analisis statistik untuk menentukan sumber sumber variasi dan cara-cara untuk 

menghilangkannya.  

Ada beberapa tahapan atau langkah dasar dalam menerapkan strategi Six 

Sigma ini yaitu: Define-Measure–Analyze-Improve-Control (DMAIC), dimana 

tahapannya merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus 

peningkatan kualitas dengan Six Sigma. Berikut ini adalah gambar siklus tahapan 

dari DMAIC: 

 

Gambar 2.2. Siklus DMAIC 

1. Define

2. Measure

3. Analyze4. Improve

5. Control
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Proyek six sigma mempunyai pengaruh besar terhadap kepuasan konsumen 

dan pengaruh yang signifikan pada bottom-line. Proyek didefinisikan secara jelas 

dalam hal expected key deliverables, yaitu DPMO level atau sigma quality levels, 

RTY, Quality Cost dsb. Dalam pendekatan keseluruhan, masalah nyata 

diterjemahkan dalam bentuk data satistik. Hal ini dilakukan dengan pemetaan 

proses, yaitu mendefinisikan variable-variabel kunci input proses (key process 

input variables KPIVs or ‘ x’s) dan variable-variabel kunci output proses (key 

process output variables KPOVs or ‘ y’s). kekuatan statistical tools digunakan 

untuk menentukan statistical solution. 

 


