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2.1. Fakultas Teknik Universitas Riau (UR)

2.1.1. Sejarah Perkembangan

Cikal bakal Fakultas Teknik dimulai dengan didirikan Fakultas Teknik

Non Gelar Teknologi (FNGT) pada tahun 1981 dengan empat prodi yaitu Teknik

Sipil, Teknik Kimia, Penyuluhan Pertanian dan Sosial Ekonomi Pertanian.

Dengan ditutupnya FNGT pada tahun 1989 dan dikembalikannya semua program

studi ke fakultas pembinanya maka untuk Jurusan Pertanian membentuk fakultas

sendiri sedangkan Teknik Kimia dan Teknik Sipil membentuk Program D3

dibawah Rektor pada tahun 1990.

2.1.2. Visi dan Misi FT UR

1. Visi

Menjadikan Fakultas Teknik sebagai institusi pendidikan yang terkemuka

dalam menghasilkan tenaga profesional dibidang keteknikan dalam wilayah Riau

dan sekitarnya serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan international.

2. Misi

Menghasilkan tenaga profesional tingkat Ahli Madya dan Sarjana yang

berilmu pengetahuan dan mampu mengaplikasikannya dibidang keteknikan,

sekaligus dapat mengembangkan diri sehingga berdayaguna, produktif, efisien,

responsif dan proaktif yang memberi konstribusi positif untuk pembangunan

industri dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi

secara terus menerus..



2.1.3. Struktur Organisasi FT UR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Riau (UR)

2.2. Portal Akademik

2.2.1. Konsep Dasar Sistem dan Informasi

Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok unsur yang erat

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk

mencapai tujuan tertentu (Tata Sutabri, 2004)

Karakteristik sistem dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Komponen Sistem (Components)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen

sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem

memiliki sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat

mempunyai sistem yang lebih besar, yang disebut dengan Supra sistem.

2. Batasan Sistem (Boundary)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem

dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan

sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan

yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

3. Lingkungan Luar Sistem (Environment)

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang

mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar

sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga

merugikan sistem tersebut

4. Penghubung Sistem (Interface)

Sebagai media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain

disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke

subsistem yang lain.

5. Masukan Sistem (Input)

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang

dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input).

6. Keluaran Sistem (Output)

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang

berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.

7. Pengolah Sistem (Proses)



Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah

masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini

akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan

oleh pihak manajemen.

8. Sasaran Sistem (Objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat

deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi

sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai

sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

Definisi informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem

pengolahan informasi akan mengolah data menjadi informasi atau mengolah data

dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya. Nilai Informasi

berhubungan dengan keputusan. Bila tidak ada pilihan atau keputusan maka

informasi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang

sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Nilai informasi dilukiskan

paling berarti dalam konteks pengambilan keputusan.

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi harian yang mendukung fungsi

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan.

2.2.2. Pengertian Portal

Portal web adalah situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang

dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya.

Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan informasi

yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer pribadi,

komputer jinjing (notebook), PDA (Personal Digital Assistant), atau bahkan



telepon genggam (id.m.Wikipedia.org, 2013). kebanyakan portal adalah situs jenis

search engine, seperti yahoo, excite, lycos, atau hotbot yang menawarkan berita

dan fasilitas lain dalam usahanya menjadi tempat awal terbaik memulai

penjelajahan di web bagi para pengguna internet.

2.2.3. Pengertian Portal Akademik

Portal Akademik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk

menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan

kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan

kegiatan akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan

dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Satoto, 2008).

Portal Akademik merupakan sistem informasi untuk mengolah data-data

mahasiswa dan akademik di Universitas Riau, melalui Portal ini mahasiswa dapat

melihat jadwal perkuliahan mahasiswa, jadwal pengisian Kartu Rencana Studi

(KRS) mahasiswa, pengumuman-pengumuman informasi akademik Universitas

Riau, Informasi KRS online, Informasi Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa,

biodata dan informasi lainnya yang menunjang dengan civitas akademika

Universitas Riau.

Web Portal mempunyai beberapa keuntungan seperti :

1. Pengintegrasian kepandaian (intelligent) dan akses ke isi perusahaan,

aplikasi dan proses.

2. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi pelanggan, rekan dan para

pekerja

3. Data yang diakses akan menjadi satu kesatuan dan aksesnya real time.

4. Lebih mudah memodifikasi isi dan melakukan maintenance portal.

Sebuah portal memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Memiliki tampilan look dan feel yang seragam.

2. Adanya header dan footer, dan tampilan header dan footer tersebut

umumnya seragam di seluruh halaman yang ada di portal. Ada juga skema



warna, ikon, logo, dan sebagainya yang memberikan kesan dan tampilan

yang seragam dan sama.

3. Adanya blok-blok yang menampilkan informasi dalam bagian-bagian

tertentu di halaman, atau dengan kata lain menggunakan layout yang baik.

4. Kotak-kotak blok tersebut diletakkan dalam tampilan yang saling

berkaitan antara waktu dan eksistensinya.

2.2.4. Fitur-Fitur Portal Akademik

Fitur-fitur atau fasilitas yang ada pada Portal Akademik yaitu:

1. Home, tampilan utama sistem setelah pengguna melakukan login, setelah

pengguna melakukan login, sistem secara otomatis akan masuk ke jurusan

pengguna.

2. Edit My Account, fasilitas untuk data-data mahasiswa. Mempunyai fitur

isian data akademik mahasiswa seperti No. Induk Mahasiswa (NIM). Isian

biodata mahasiswa, seperti nama lengkap, telpon, tempat dan tgl lahir, dan

alamat.

3. Informasi Jadwal, fasilitas untuk menampilkan jadwal kuliah per semester.

4. Informasi Dosen, fasilitas untuk menampilkan data dosen yang ada pada

masing-masing jurusan.

5. Informasi Kurikulum, fasilitas untuk menampilkan informasi kurikulum

jurusan masing-masing pengguna.

6. Kartu Rencana Studi (KRS), fasilitas untuk pengisian dan cetak KRS.

7. Kartu Hasil Studi (KHS), fasilitas untuk menampilkan KHS masing-

masing pengguna.

8. Transkip Nilai, modul ini berfungsi untuk melihat dan mencetak salinan

laporan transkrip nilai dari mahasiswa UR.

9. Kontak Admin, melalui fasilitas ini user dapat menghubungi admin. Baik

bertanya mengenai urusan akademik atau berita yang ada di Portal ini.

10. Log Out, fasilitas untuk keluar dari Portal.



2.2.5. Contoh Portal

Portal, seperti Yahoo!, adalah situs Web yang yang menawarkan beragam

layanan internet dari satu lokasi tunggal yang mudah digunakan. Misalnya

menawarkan mesin pencari, direktori, berita terbaru, e-mail, game, dan banyak

lagi. Contoh portal lainnya: AltaVista, AOL, MSN, dan Netscape.

2.3. Kepuasan Pelanggan

2.3.1. Pelanggan

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita (perusahaan kita) untuk

memenuhi suatu standar kualitas tertentu, karena itu akan memberikan pengaruh

pada performansi kita. Manajemen perusahaan L. L. Bean, Freeport, Maine,

memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu (Gasperz, 2005):

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

tergantung kepadanya.

2. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya.

3. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan.

2.3.2. Prinsip Dasar Kepuasan Pelanggan

Karena fokus dari kualitas adalah kepuasan pelanggan, perlu dipahami

komponen-komponen yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan itu. Pada

dasarnya kepuasan pelanggan dapat didefenisikan secara sederhana sebagai suatu

keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi

melalui produk yang dikonsumsi (Gaspersz, 2005).

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan adalah

(Gaspersz, 2005):

1. “Kebutuhan dan keinginan” yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan

pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan

produsen/pemasok produk (perusahaan).

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkosumsi produk dari perusahaan

maupun pesaing-pesaingnya.



3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas

produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini akan mempergaruhi

persepsi pelanggan terutama pada produk-produk yang di rasakan beresiko

tinggi.

Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempergaruhi persepsi

pelanggan.

2.3.3. Mengukur Kepuasan Pelanggan

Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan menjadi hal

yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan langkah

tersebut tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan hasil observasi selama bertahun-tahun, Peters menyimpulkan

sepuluh kunci sukses dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Kesepuluh kunci

sukses tersebut adalah (Tjiptono dkk, 2003):

1. Frekuensi

Setiap perusahaan perlu melakukan survei formal mengenai kepuasan

pelanggannya paling sedikit setiap 60-90 hari sekali. Di samping itu juga

perlu diadakan survei informal paling sedikit setiap bulan sekali.

2. Format

Sebaiknya yang melakukan survei formal adalah pihak ketiga di luar

perusahaan. Hasil yang diperoleh harus disampaikan kepada semua pihak

dalam organisasi. Setiap keluhan dari pelanggan juga harus diketahui oleh

semua jajaran organisasi, baik manajemen maupun karyawan.

3. Isi

Sebaiknya pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan standar

yang dapat dikuantitatifikasikan.

4. Desain isi

Perusahaan perlu melakukan pendekatan sistematis dalam memperhatikan

setiap pandangan yang ada. Tidak ada satupun ukuran atau instrumen



survei yang paling baik untuk segala kondisi. Oleh karena itu diperlukan

pula koordinasi dan cross-checking terhadap berbagai ukuran yang ada.

5. Melibatkan setiap orang

Focus group informal harus melibatkan semua fungsi dan level dalam

organisasi. Dengan demikian mereka yang mengunjungi pelanggan

haruslah terdiri dari semua fungsi, semua level (dari karyawan front-line

sampai manajemen puncak). Demikian pula halnya dengan pemasok,

wholesaler, dan anggota saluran distribusi lainnya harus berpartisipasi,

baik secara formal maupun informal.

6. Mengukur kepuasan setiap orang

Perusahaan harus mengukur kepuasan semua pihak, baik pelanggan

langsung maupun pelanggan tidak langsung, yaitu pemakai akhir dan

setiap anggota saluran distribusi, seperti dealer, pengecer, wholesaler, dan

franchisee.

7. Kombinasi berbagai ukuran

Ukuran-ukuran yang di gunakan harus di batasi pada skor kuantitatif

gabungan terhadap beberapa individu (misal salesperson, karyawan bagian

pelayanan), kelompok (tim pengiriman atau surat reservasi), fasilitas

(pabrik atau kantor operasi atau toko), dan devisi.

8. Hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya

Hasil pengukuran kepuasan pelanggan harus dikaitkan atau dihubungkan

dengan sistem kompensasi dan reward lainnya. Misalkan dijadikan

variabel utama dalam penentuan kompensasi insentif dalam penjualan.

9. Penggunaan ukuran secara simbolik

Ukuran kepuasan pelanggan yang digunakan perlu dipasang dan

ditempatkan di setiap bagian organisasinya.

10. Bentuk pegukuran lainnya

Setiap deskripsi kerja harus mencakup pula deskripsi kualitatif mengenai

karyawan yang bersangkutan dengan pelanggan, dan setiap evaluasi

kinerja harus mencakup penilaian terhadap sejauh mana sesorang

karyawan memiliki customer orientation.



2.4. Konsep Kualitas Layanan

2.4.1 Pengertian Kualitas

Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau

kebaikan sebuah produk/jasa, yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas

kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan

kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian antara sebuah

produk/jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan (Tjiptono

dkk, 2007).

2.4.2 Pengertian Layanan atau Jasa

Kotler (2000) mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan

yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepihak lain yang pada dasarnya bersifat

intangibel (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasikan kepemilikan sesuatu.

Maksudnya, ada produk jasa murni (seperti master of ceremony (MC), pengacara,

guru olah vokal, dan babysister), ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik

sebagai persyaratan utama (misalnya gudang untuk jasa pergudangan, komputer

dan peripheralnya dalam jasa warnet, dan makanan di restoran) (Tjiptono dkk,

2007).

Definisi lainnya yang berorientasi pada aspek proses atau aktivitas

dikemukakan oleh Gronroos (2000), jasa adalah proses yang terdiri atas

serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak selalu) terjadi pada

interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa atau sumber daya fisik atau barang

dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah

pelanggan (Tjiptono dkk, 2007).

Sedangkan Lovelock, Patterson & Walker (2004) mengemukakan

perspektif “service” sebagai sistem. Dalam perfektif ini, setiap bisnis jasa

dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu

(Tjiptono dkk, 2007):

1. Operasi (service operations), di mana masukkan (input) diproses dan

elemen-elemen produk jasa diciptakan.



2. Penyampaian jasa (service delivery), di mana elemen-elemen produk jasa

tersebut dirakit, dirampungkan dan disampaikan kepada pelanggan.

2.5. Metode Servqual (Service Quality)

2.5.1 Pengertian Servqual

Instrumen ini awalnya dibangun oleh para peneliti di bidang pemasaran

untuk mengukur kualitas pelayanan secara umum, karena pada saat itu kualitas

pelayanan menjadi salah satu fokus yang sering dibahas dalam pemasaran.

Instrumen ini diperkenalkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam buku

mereka yang berjudul Delivering Quality Service; Balancing Customer

Perceptions and Expectations, FreePress, 1990 (Jiang, 2006).

Servqual menghubungkan pandangan dari konsumen dan penyedia jasa

mengenai kualitas pelayanan, serta merupakan dasar yang baik dalam memahami,

mengukur dan memperbaiki kualitas pelayanan. Model ini lebih dikenal dengan

model analisis kesenjangan (Gap), yang merupakan alat untuk menganalisa

penyebab dari masalah pelayanan dan untuk memahami bagaimana kualitas

pelayanan dapat diperbaiki (Han, 1996 dikutip oleh Ndendo dkk, 2007).

Servqual merupakan alat yang efektif untuk mengukur kepuasan

konsumen dengan mengukur kelima dimensi dari kepuasan pelanggan. Model ini

terdiri dari dua bagian, dimana bagian awal berisi harapan pelanggan untuk

sebuah kelas pelayanan, dan bagian kedua merupakan Persepsi pelanggan akan

pelayanan yang diterima. Sebuah skor untuk kualitas pelayanan dihitung dari nilai

selisih antara nilai peringkat yang diberikan pelanggan untuk sepasang pernyataan

harapan dan persepsi (Ndendo dkk, 2007).

2.5.2 Sejarah Servqual

Kolaborasi antara tiga pakar terkemuka kualitas jasa, A. Parasuraman,

Valarie A. Zeithml, dan Leonard L. Berry dimulai pada tahun 1983. Reputasi dan

kontribusi ketiga pakar ini dimulai dari paper konseptual mereka berjudul “A

Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Reseach”

yang dipublikasikan di Journal of Marketing. Dalam paper tersebut, mereka

memaparkan secara rinci lima Gap kualitas jasa yang berpotensi menjadi sumber



masalah kualitas jasa. Model yang dinamakan Servqual ini dikembangkan dengan

maksud untuk membantu para manajer dalam menganalisis sumber masalah

kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas jasa. Model ini

diilustrasikan pada gambar 2.1.

Garis putus-putus horizontal memisahkan dua fenomena utama, bagian

atas merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelanggan dan bagian bawah

mengacu pada fenomena pada perusahaan atau penyedia jasa. Selain dipengaruhi

pengalaman masa lalu, kebutuhan pribadi pelanggan, dan komunikasi gethok tular

(informasi dari mulut ke mulut), jasa yang diharapkan (expected service) juga

dipengaruhi aktivitas komunikasi pemasaran perusahaan.

Gambar 2.2. Model Konseptual dari Kualitas Jasa (Sumber : Tjiptono dkk, 2007)

Sementara itu, jasa yang dipersepsikan pelanggan (preceived service)

merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal perusahaan.

Persepsi manajemen terhadap ekspektasi pelanggan memandu keputusan

menyangkut spesifikasi kualitas jasa yang harus diikuti perusahaan dan

diimplementasikan dalam penyampaian jasa kepada para pelanggan. Pelanggan



mengalami  proses produksi dan penyampaian jasa sebagai komponen kualitas

berkaitan dengan proses (process-related quality) dan solusi teknis yang diterima

melalui proses tersebut sebagai komponen kualita berkaitan dengan hasil

(outcome-related quality). Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1,

komunikasi pemasaran bisa mempengaruhi preceived service dan expected

service.

2.5.3 Kegunaan dan Keterbatasan Servqual

Melalui analisis terhadap berbagai skor Gap ini, perusahaan jasa tidak

hanya bisa menilai kualitas keseluruhan jasanya sebagaimana dipersepsikan

pelanggan, namun juga bisa mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci dan aspek-

aspek dalam setiap dimensi tersebut yang membutuhkan penyempurnaan kualitas.

Instrumen Servqual dan data yang dihasilkan juga dapat dipergunakan untuk

beberapa keperluan lain, seperti membandingkan harapan dan persepsi pelanggan

sepanjang waktu, membandingkan skor Servqual suatu perusahaan dengan skor

para pesaingnya, mengidentifikasi dan menganalisis segmen-segmen pelanggan

dengan persepsi kualitas yang berbeda dan untuk menilai persepsi kualitas para

pelanggan internal (dengan sedikit modifikasi, di mana kualitas layanan sebuah

departemen atau divisi dinilai oleh karyawan lain dalam departemen atau divisi

berbeda pada perusahaan yang sama) (Tjiptono dkk, 2007).

Kendati model Servqual banyak diadopsi, sejumlah kritik teoretikal dan

operasional dilontarkan terhadap model ini. Beberapa peneliti mengungkapkan

kontroversi seputar isu-isu seperti dimensionalitas skala yang digunakan,

kurangnya konstansi struktur faktor di antara berbagai studi yang dilakukan,

aplikasi universal dalam beragam industri yang berbeda, masalah converegent

validity, khususnya saat dinilai dengan factor loadings item-item skala pada

faktor-faktor yang diharapkan, masalah pengukuran harapan dan persepsi sebagai

determinan kualitas jasa, Servqual lebih berfokus pada proses penyampaian jasa

dan bukan pada hasil interaksi jasa, serta Servqual lebih didasarkan pada

paradigma diskonfirmasi daripada paradigma attitudinal (Buttle, 1996; Davies, et

al., 1999 Mittal & Lassar, 1998, Robinson, 1999 dikutip oleh Tjiptono dkk, 2007).



2.5.4 Dimensi Servqual

Melalui survei yang dilakukan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry,

mengidentifikasi 10 dimensi pokok layanan atau jasa, sebagaimana terlihat pada

Tabel 2.1 (Tjiptono dkk, 2007):

Tabel 2.1. Dimensi Pokok Kualitas Jasa

Dimensi Pengertian Contoh
Tangible Merupakan fasilitas fisik, dari

pelayanan yang diberikan
Peralatan/fasilitas yang
tersedia

Reliability Merupakan suatu kemampuan
dalam menyajikan pelayanan
yang sesuai dengan apa yang
telah dijanjikan secara tepat
dan handal

Layanan sesuai dengan
iklan yang dijanjikan,
fasilitas dan peralatan
berfungsi dengan baik

Responsiveness Merupakan pelayanan atau
respon pembeli layanan yang
cepat dan kreatif terhadap
permintaan dari pelanggan

Pemberi layanan siap
membantu jika
diperlukan, pemberi
layanan menanggapi
pertanyaan dengan baik

Competence Pemberi layanan memberi
penguasaan dan kemampuan
untuk menyampaikan layanan
dengan baik

Adanya pengetahuan dan
skill dari pemberi layanan

Credibility Kepercayaan pelanggan
kepada layanan untuk
menyampaikan layanan
dengan baik

Layanan mempunyai
image dan reputasi yang
baik

Security Pelanggan marasa bebas dari
bahaya, resiko serta gangguan

Keamanan pelanggan
selama proses pelayanan
terjamin

Courtesy Pemberi layanan mempunyai
sopan santun dan keramahan

Pemberi layanan bersikap
ramah dan sopan kepada
pelanggan

Communication Kemampuan menyajikan
informasi dengan bahasa yang
dimengerti oleh pelanggan dan
mau mendengarkan inspirasi
mereka

Pemberi layanan
mempunyai kemampuan
berkomunikasi

Understanding Pemberi layanan mempunyai
usaha untuk mengenal
pelangan serta mengerti

Pemberi layanan berusaha
mengenal pelanggan
dengan baik



kebutuhan
Acess Adanya pelayanan di mana

penerima dapat dengan mudah
menghubungi pemberi layanan

Lokasi layanan yang
mudah dijangkau, line
telepon untuk informasi
tersedia dan mudah untuk
di hubungi

Sumber: Kurniawan (2008)

Dalam perkembangannya kemudian, kesepuluh komponen tersebut di

mampatkan menjadi lima dimensi yang menjadi acuan pengukuran yang di

lakukan pelanggan (customer) terhadap pelayanan yaitu (James Jiang dan Gary

Klein, 2002 dikutip oleh Kurniawan, 2008):

1. Tangible

Dimensi Tangible meliputi fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, dan

sarana komunikasi.

2. Reliability

Dimensi Reliability yakni kemampuan memberikan pelayanan yang

dijanjikan dengan konsisten, segera dan memuaskan.

3. Responsiveness

Dimensi Responsiveness yaitu kesigapan dan kecepatan untuk membantu

para pengguna dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.

4. Assurance

Dimensi Assurance mencakup kemampuan, dapat dipercaya yang dimiliki

sistem, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan dalam memberikan

pelayanan kepada pengguna.

5. Empathy

Dimensi Empathy merupakan perhatian penyedian jasa kepada pengguna

yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang

baik, dan memahami kebutuhan para pengguna.



Tabel 2.2. Hubungan 5 Dimensi Servqual dengan 10 Dimensi Original Kualitas

Dimensi Tangible Reliability Responsivenes
s

Assurance Emphaty

Tangible
Reliability
Responsivenes
s
Competence
Courtesy
Credibility
Security
Access
Comunications
Understanding
costumer

Sumber: Kurniawan (2008)

Tabel 2.3 Dimensi dan Atribut Model Servqual

No Dimensi Atribut

1.
Tangible (Bukti

Fisik)

1. Peralatan modern
2. Fasilitas yang berdaya tarik visual
3. Karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional
4. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya

tarik visual

2.
Reliability

(Keandalan)

5. Menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan
6. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa

pelanggan
7. Menyampaikan jasa secara benar sejak pertama kali
8. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang

dijanjikan
9. Menyimpan catatan/dokumen tanpa kesalahan

3.
Responsiveness

(Daya Tanggap)

10. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian
waktu penyampaian jasa.

11. Layanan yang segera/cepat bagi pelanggan.
12. Kesediaan untuk membantu pelanggan.
13. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan.

4.
Assurance

(Jaminan)

14. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para
pelanggan

15. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu
melakukan transaksi

16. Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan
17. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan



pelanggan

5. Emphaty

(Empati)

18. Memberikan perhatian individual kepada para
pelanggan

19. Karyawan yang melakukan pelanggan secara penuh
perhatian

20. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan
pelanggan

21. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan
22. Waktu beroperasi (jam kantor) yang nyaman

(Sumber: Tjiptonto, 2007)

2.5.5 Kesenjangan (Gap) pada Servqual

Pada hakikatnya pengukuran suatu jasa atau produk hampir sama dengan

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu di tentukan oleh variabel harapan dan

kinerja yang di rasakan (perceived performance). Parasuraman, Zeithaml, dan

Berry (1985) merumuskan model kualitas jasa (Service Quality) yang menyoroti

persyaratan-persyaratan utama untuk memberikan kualitas jasa yang di harapkan.

Model ini mengidentifikasi 5 Gap yang menyebabkan kesenjangan yaitu

(Tjiptono dkk, 2003):

1. Gap 1, yaitu antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen.

Manajemen tidak selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para

pelanggan secara tepat. Contohnya: pengelola rumah sakit mungkin

mengira para pasiennya menginginkan makanan yang lebih baik, padahal

pasien-pasien tersebut mungkin lebih memperhatikan daya tanggap para

juru rawat.

2. Gap 2, antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Mungkin

manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan oleh para

pelanggan, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu standar

kinerja tertentu. Misalnya pengelola rumah sakit mungkin meminta para

juru rawatnya untuk memberikan pelayanan secara cepat tanpa

menentukan secara kuantitatif seberapa lama suatu pelayanan dapat

dikategorikan cepat.

3. Gap 3, antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Karyawan

perusahaan mungkin kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan



tidak dapat atau tidak mau untuk memenuhi standar, atau mereka mungkin

dihadapkan pada standar-standar yang bertentangan, misalnya mereka

harus meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan atau masalah para

pelanggan dan melayani mereka dengan cepat.

4. Gap 4, antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh wakil

(representatives) dan iklan perusahaan. Bila brosur rumah sakit

menggambarkan suatu ruangan yang indah, tetapi pasien yang tiba dan

merasakan bahwa ruang tersebut berkesan murahan dan kotor, maka

komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan pelanggan.

5. Gap 5, antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap ini

terjadi bila konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan

cara yang berlainan dan salah dalam mempersepsikan kualitas jasa

tersebut. Dokter bisa saja terus mengunjungi para pasiennya untuk

menunjukan perhatiannya, tetapi pasien bisa menginterprestasikannya

sebagai suatu indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres berkenaan

dengan penyakit yang dideritanya.

2.5.6 Penggunaan Servqual pada Sistem Informasi

Umumnya, divisi Sistem Informasi pada perusahaan memiliki tugas utama

untuk membuat desain, mengkonstruksi dan mengimplementasi sistem untuk

meningkatkan performa perusahaan. Evaluasi untuk divisi ini dilihat dari

penggunaan sistem (system usage), analisa biaya dan keuntungan (cost benefit

analysis), kualitas sistem, tingkat kepuasan pengguna, pemeliharaan,

troubleshooting dan sebagainya termasuk pelatihan dalam pemakaian sistem.

Beberapa dari peran di atas merupakan peran yang tergolong service atau

pelayanan misalnya pemeliharaan, troubleshooting dan pelatihan. Oleh karena itu,

untuk mengukur kesuksesan divisi sistem informasi, dibutuhkan perangkat yang

dapat mengukur service quality atau kualitas pelayanan. Servqual adalah salah

satu dari perangkat tersebut.



Masalah dari bisa atau tidaknya Servqual diaplikasikan dalam bidang

sistem informasi salah satunya dikemukakan oleh Van Dyke bahwa penggunaan

skor yang berbeda atau difference score berpotensi menimbulkan flaws atau cacat

dalam pengukuran, validasi konvergensi yang buruk dan dimensi yang tidak

stabil. Cronin dan Taylor mengatakan bahwa servqual yang diadopsi untuk sistem

informasi tidak konsisten dalam hal struktur, reliability, dan validitasnya.

Pendapat yang mendukung penggunaan Servqual dalam bidang sistem

informasi dikemukakan oleh Kettinger dan Lee. Mereka mengatakan bahwa

servqual memiliki kelebihan yaitu memiliki kemampuan diagnostik yang tinggi

dan memiliki konsep yang sesuai dengan dimensi atau setting sistem informasi.

(Jiang, 2006)

2.5.7 Contoh Servqual

Metode servqual ini akan dikaitkan dengan kualitas jasa layanan di

perpustakaan. Telah diketahui bersama bahwa kegiatan utama perpustakaan

berfokus pada layanan informasi, dokumen, maupun jenis literatur lainnya yang

ditujukan untuk kebutuhan penggunanya. Disamping itu, dari tahun ke tahun

layanan perpustakaan telah mengalami pengembangan dan peningkatan layanan

informasi yang begitu pesat, indikatornya adalah penggunaan teknologi komputer

yang dipadukan dengan sistem Informasi dan komunikasi.

Hal tersebut tentunya akan merubah peran dan tugas perpustakaan dalam

menyajikan kontent layanannya, yang awalnya dari sistem konvensional menuju

sistem digital (elektronik). Berati, peluang besar bagi perpustakaan untuk

meningkatkan kuantitas dan kualitas layanannya sudah di depan mata. Apalagi

masyarakat/pengguna jasa perpustakaan sudah semakin tinggi tuntutannya,

dengan harapan setiap informasi atau koleksi yang dicarinya dapat diakses dengan

cepat,tepat,mudah dengan kualitas yang tinggi.

Penerapan metode servqual berarti ada usaha pembenahan kinerja dan

peningkatan kualias layanan secara bertahap di lingkungan internal perpustakaan,

baik dari segi kompetensi SDM, sistem manajemen, pembagian kerja yang jelas

(re-organisasi), serta jiwa leadership yang berkelanjutan. Dengan cara tersebut,



segala aktivitas yang dijalankan (mulai dari pengadaan, pengolahan, hingga

layanan) secara otomatis akan mengikuti standar servqual yang ditetapkan, karena

setiap orientasinya berfokus pada hasil (out-put). Jika kinerja bagus berati

hasilnya berkualiatas, dan pengguna jasa akan merasakan kepuasan yang

maksimal. Dengan kata lain bahwa metode servqual bagi perpustakaan

merupakan metode tepat serta peluang emas untuk memenuhi sekaligus

memuaskan kebutuhan penggunanya, dan akhirnya layanan prima yang dicita-

citakan perpustakaan dapat berhasil dan sukses.

2.5.8 Prioritas Perbaikan Kualitas Layanan atau Jasa

Menurut Aritonang, ada beberapa untuk dijadikan dasar dalam menetukan

atribut atau dimensi yang diprioritaskan untuk diperbaiki diwaktu mendatang

berdasarkan data kepuasan pelanggan yang diperoleh. Cara itu diantaranya

penggunaan skor kesenjangan dan kuadran (Ndendo dkk, 2007).

Menurut Husein Umar, diagram kartesius merupakan alat analisis yang

digunakan untuk menentukan strategi peningkatan pelayanan dengan melihat

hubungan kinerja atau tingkat pelaksanaan pelayanan yang dilakukan pihak

perusahaan dengan kepuasan yang diharapkan oleh pelanggan. Diagram kartesius

merupakan bangunan yang terdiri dari 4 bagian yang dibatasi oleh 2 buah garis

yang berpotongan tegak lurus pada titik x rata-rata dan y rata-rata (Ndendo dkk,

2007).

Y Tingkat Harapan atau Kepentingan

A B

C D

X   Tingkat Persepsi atau Kenyataan

Gambar 2.3. Diagram Kartesius (Sumber: Ndendo dkk, 2007)



Keterangan:

1. Titik x rata-rata merupakan nilai skor rata-rata dari tingkat pelaksanaan

atau  kepuasan pelanggan seluruh faktor/atribut.

2. Titik y rata-rata merupakan nilai skor rata-rata dari tingkat kepentingan

seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

3. Kuadran A, B, C, dan D menunjukkan tingkat prioritas atribut.

a) Kuadran A = prioritas atribut yang dianggap penting dan perlu

diperbaiki.

b) Kuadran B = prioritas atribut yang dianggap penting dan perlu

dipertahankan karena pelanggan dianggap telah terpuaskan.

c) Kuadran C = prioritas atribut  yang dianggap kurang penting tetapi

tingkat kepuasan konsumen cukup baik.

d) Kuadran D = prioritas atribut yang kurang dianggap penting tetapi

tingkat kepuasan konsumen sangat puas.

2.5.9 Perhitungan Servqual

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 kehandalan, daya

tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Kelima dimensi kualitas tersebut

dijabarkan dalam beberapa butir pertanyaan untuk variabel harapan dan variabel

persepsi berdasarkan skala likert.

Perhitungan terhadap nilai Servqual adalah, sebagai berikut:

1. Menjumlahkan jawaban pertanyaan yang sama berdasarkan banyaknya

responden dan dibagi dengan banyaknya responden.

Rumus:

=
∑

=
∑

Dimana:

= rata-rata persepsi responden untuk pertanyaan (variabel) ke-i



= rata-rata ekspektasi responden untuk pertanyaan (variabel) ke-i

Pij = persepsi responden ke-j terhadap pertanyaan ke (variabel)-i

Eij = ekspektasi responden ke-j terhadap pertanyaan (variabel) ke-i

i = 1 s/d 36 (dalam penelitian ini terdapat 36 pertanyaan)

j = 1,2,3....n (n=100)

n = jumlah responden

2. Menghitung rata-rata per dimensi dengan rumus sebagai berikut.

=
∑

=
∑

Dimana:

= rata-rata nilai persepsi dimensi Servqual ke-r

= rata-rata nilai ekspektasi dimensi Servqual ke-r

= jumlah pertanyaan (variabel) pada dimensi servqual ke-r

r = 1,2,3,4,5

3. Menghitung nilai kesenjangan (Gap) atau Servqual per pertanyaan.

Servqual dicari menggunakan rumus:

Maka perhitungan servqual per pertanyaan (variabel) yaitu:

Servqual (Gap) = Pıj - Eı
4. Menghitung nilai kesenjangan (Gap) atau Servqual per dimensi.

Sama halnya dengan perhitungan servqual per variabel (pertanyaan),

Servqual per dimensi juga demikian, hasil pengurangan dari rata-rata nilai

persepsi dimensi dengan rata-rata ekspektasi dimensi yang bersangkutan.

5. Perhitungan Servqual secara keseluruhan atau penilaian kualitas layanan

secara menyeluruh, yang disebut dengan TSQ (Total Service Quality).

Rumus: =
∑

-
∑

6. Nilai inilah yang mengidentifikasi memuaskan atau tidaknya kualitas

jasa/produk yang diberikan penyedia jasa kepada pelanggannya. Kualitas

pelayanan bisa dikatakan “memuaskan” jika nilai tersebut bernilai

Nilai Servqual = Nilai Persepsi – Nilai Ekspektasi



sama dengan nol (0) dan “sangat memuaskan” jika nilai bernilai

positif (>0). Sedangkan bila nilai negatif (<0) dikatakan “belum

memuaskan”.

Skor Gap kualitas jasa pada berbagai level secara rinci dapat dihitung

berdasarkan (Tjiptono, 2007):

1. Item-by-item analysis, misal P1 – H1, P2 – H2, dst.

Dimana P = Persepsi dan H = Harapan.

2. 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.

3. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa/Gap Servqual yaitu

(P1+P2+P3…..+P22/22) – (H1+H2+H3+…..+H22/22).

2.6. Pengukuran CSI (Customer Satisfaction Index)

CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen/pelanggan

secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut

produk/jasa. Untuk mengetahui besarnya CSI, maka dapat dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut (Aritonang, 2005 dikutip oleh Oktaviani, 2006):

1. Menentukan Mean Importance Score (MIS). Nilai berasal dari rata-rata

kepentingan tiap konsumen.

MIS=

Dimana:

n = Jumlah konsumen

Yi = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

2. Membuat Weight Factors (WF). Bobot ini merupakan persentase nilai MIS

per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

WF= x100%

Dimana:



p = Atribut Kepentingan ke-p

3. Membuat Weight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian antara WF

dengan rata-rata tingkat kepuasan (X) (Mean Satisfaction Score=MSS).

WSi=WFi x MSS

4. Menentukan Customer Satisfaction Index (CSI/IKP).

CSI = x100%

Pada umumnya, bila nilai CSI di atas 50 persen dapat dikatakan bahwa

pelanggan sudah merasa puas sebaliknya bila nilai CSI di bawah 50 persen

pelanggan belum dikatakan puas. Nilai CSI dibagi dalam lima kriteria, terlihat

dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Kriteria Nilai Customer Satisfaction Index (CSI/IKP)

Nilai CSI Kriteria CSI

0,81-1,00

0,66-0,80

0,51-0,65

0,35-0,0,50

0,00-0,34

Sangat Puas

Puas

Cukup Puas

Kurang Puas

Tidak Puas

Sumber: Oktaviani, 2006

2.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data utama suatu riset, beberapa metode yang

dapat digunakan, yaitu (Umar, 2003):

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan

daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan

memberikan respon terhadap daftar pertanyaan tersebut.

2. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya

dapat dilakukan secara langsung berhadapan muka dengan orang yang

diwawancarai.



3. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari periset terhadap objek

risetnya, misalnya dalam melakukan eksperimen. Instrumen yang dipakai

dapat berupa lembar pengamatan dan panduan pengamatan.

2.7.1 Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel merupakan suatu langkah awal sebelum

melakukan penyebaran kuesioner yang mana penentuan jumlah sampel ini untuk

mengetahui apakah sampel yang diambil mewakili populasi, karena bila data tidak

mewakili populasi akan menyebabkan terjadinya kesalahan fakta atas hal

sesungguhnya (Umar, 2003).

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi. Sementara itu, populasi

diartikan sebagai kumpulan elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang

sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota

sampel (Umar, 2003).

Dalam penelitian pengambilan sampel dilakukan karena dalam prakteknya

suatu penelitian banyak terdapat kendala yang tidak memungkinkan seluruh

populasi untuk diteliti, dan kendala tersebut bisa terjadi karena terbentur pada

keterbatasan situasi, waktu dan biaya (Umar, 2003).

Untuk menentukan berapa minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran

populasi diketahui, dapat digunakan rumus Slovin seperti berikut (Umar, 2003):

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan (1%, 5%, 10%)

2.7.2 Skala Pengukuran

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian



gejala sosial, peneliti telah menetapkan secara spesifik skalanya dan selanjutnya

disebut variabel penelitian (Suryo Guritno, dkk 2011).

Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan

menjadi dimensi, lalu dimensi dijabarkan menjadi subvariabel dan subvariabel

dijabarkan lagi menjadi indikator yang dapat diukur. Akhirnya, indikator-

indikator yang terukur dapat menjadi titik tolak untuk membuat item instrumen

berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. (Suryo

Guritno, dkk 2011).

Tabel 2.5. Contoh Format Kuesioner Dengan Menggunakan Skala Likert

Untuk menyempurnakan kuesioner, maka terlebih dahulu diadakan test

pendahuluan. Test pendahuluan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner

sudah memenuhi syarat atau belum, sesuai dengan tujuan penelitian yang

berhubungan dan tidak berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin

dicapai.

2.8. Teknik pengolahan Data

2.8.1 Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat

mengukur apa yang ingin diukur. Jika periset menggunakan kuesioner dalam

pengumpulan data, kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin

diukurnya (Umar, 2003).

Langkah-langkah pengujian validitas dapat dijelaskan seperti berikut

(Umar, 2003):

1. Mendefenisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur.

2. Melakukan uji coba pengukur pada sejumlah responden. Responden

diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.



3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.

4. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan

dengan skor total memakai rumus teknik korelasi product moment, yang

rumusnya seperti berikut:(∑ ) (∑ ∑ )[ ∑ ][ ∑ (∑ ) ]
Dimana:

r = korelasi product moment

n = banyaknya responden

∑X = jumlah skor variabel (X)

∑Y = jumlah skor variabel (Y)

∑X2 = jumlah kuadrat skor variabel (X)

∑Y2 = jumlah kuadrat skor variabel (Y)

∑XY = jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor

variabel (Y)

2.8.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan kosistensi suatu alat ukur

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji relibilitas diperoleh dari

teknik Spearman-Brown. Syarat penggunaan teknik ini adalah (Umar, 2003):

1. Jumlah butir pertanyaan harus genap, agar dapat dibelah.

2. Antara belahan pertama dengan belahan kedua harus seimbang.

3. Rumus yang digunakan adalah:= ∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − (∑X) }{n∑Y − (∑Y) }
Dimana:

rxy = korelasi Spearman-Brown

n = banyaknya responden

∑X = jumlah skor variabel (X)

∑Y = jumlah skor variabel (Y)

∑X2 = jumlah kuadrat skor variabel (X)



∑Y2 = jumlah kuadrat skor variabel (Y)

∑XY = jumlah perkalian skor item dengan skor butir (X) dan skor

variabel (Y)

2.9. Statistical Product and Servicer Solutions (SPSS)

SPSS atau singkatan Statistical Product and Service Solution merupakan

program aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan statistik dengan

menggunakan komputer. Kelebihan program ini adalah kita dapat melakukan

secara lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang

rumit sekalipun yang jika kita lakukan secara manual akan memakan waktu yang

lebih lama. (Jonathan Sarwono, 2009)

2.9.1 Menu SPSS

Menu dalam SPSS dibagi menjadi dua kategori, yaitu menu utama dan

submenu. Menu pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu menu

untuk perintah operasi dan menu untuk analisis statistik. Pada menu yang

berfungsi untuk operasi program sebagian besar mempunyai fungsi sama dengan

perintah-perintah di Microsoft Office, misalnya fungsi submenu-submenu pada

menu file dan edit. Menu yang penting pada SPSS terletak pada menu analyse

karena pada menu ini semua teknik-teknik analisis yang disediakan SPSS berada.

Menu-menu tersebut terdiri atas (Jonathan Sarwono, 2009):

1. Menu File, dipergunakan untuk membuka, menutup file, dan lain-lain yang

berkaitan dengan pemrosesan file. Submenu yang sering digunakan ialah

new, open, open database, save, save as, print, exit.

2. Menu Edit, dipergunakan untuk proses editing, misalnya copy, delete,

undo, redo, cut, paste, clear, find.

3. Menu View, dipergunakan untuk melihat tampilan SPSS. Submenu utama

ialah status bar, tools bar, value labels.

4. Menu Data, dipergunakan untuk melakukan pemrosesan data. Submenu

yang dipergunakan ialah insert variable, insert case, go to case, select

case, split file, dan lain-lain.



5. Menu Transform, dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan

atau penambahan data. Submenu diantaranya replace missing values, creat

time series, computer, dan lain-lain.

6. Menu Analyse, merupakan menu dimana kita melakukan analisa data yang

telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu

terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan

menggunakan menu ini. Contoh submenu ialah report, descriptive

statistics, table, compare means, general linear model, mixed model,

correlate, regression, log linear, classify, data reduction, scale, non-

parametric tests, time series, survival, multiple response, missing values

analysis, complex samples.

7. Menu Graphs, dipergunakan untuk membuat grafik, diantaranya gallery,

interactive, maps, bar, line, area, pie, dot, dan lain-lain.

8. Menu Utilities, dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel,

informasi file, dan lain-lain. Contoh: utilities, variables memilih variabel,

melihat variabel, atau mencari variabel.

9. Menu Add-Ons, digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika

kita ingin menggunakan aplikasi tambahan, misalnya menggunakan

aplikasi Amos, SPSS data entry, text analysis, dan sebagainya.

10. Menu Windows, dipergunakan untuk melakukan perpindahan (switch) dari

satu file ke file lainnya.

11. Menu Help, dipergunakan untuk membantu pengguna dalam memahami

perintah-perintah SPSS jika pengguna mengalami kesulitan.

2.9.2 Kebutuhan Perangkat

Program SPSS ini kompatibel dengan Windows versi berapapun. Untuk

menjalankan program, spesifikasi komputer yang dibutuhkan adalah (Wahyono,

2009):

1. Prosesor Intel atau AMD x86 1 GHz atau lebih tinggi.

2. Memory: 512MB RAM atau lebih tinggi.

3. Minimum free drive space: 650MB atau yang lebih tinggi.



4. Minimum resolusi monitor Super VGA (800x600) atau yang lebih tinggi

5. Untuk bisa terkoneksi dengan SPSS Statistics Base Server,

membutuhkan network adapter dan membutuhkan Web browser Internet

Exploler 6 ke atas.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian

sebelumnya yang ada dalam bentuk jurnal. Jurnal-jurnal yang dipilih tentunya

berkaitan serta akan digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang

peneliti lakukan.

Jurnal-jurnal yang digunakan antara lain :

1. Analisis Kinerja Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada

Telkomsel Malang Area milik Sri Hadiati, Sarwi Ruci. Jurnal ini

membahas mengenai  kinerja mutu jasa pada kepuasan pelanggan di

Telkomsel Wilayah Malang. Dilakukan untuk mengetahui kinerja kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen dalam meningkatkan pemasaran

jasa di Telkomsel Malang Area. Dalam jurnal milik Sri Hadiati, Sarwi Ruci

menggunakan diagram kartesius untuk menganalisa data yang terkumpul.

Diagram ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi jasa dan tingkat

kepuasan pelanggan atas mutu layanan perusahaan. Perbedaan jurnal

tersebut dengan penelitian skripsi ini adalah dalam skripsi ini, selain

menampilkan diagram kartesius sebagai analisis perbaikan kualitas

pelayanan, juga menampilkan analisis mengenai alternative solusi

perhitungan Gap (Kesenjangan).

2. Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Jasa Pendidikan Pada

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi milik I Made Suardana. Jurnal ini membahas

bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan jasa yang

diberikan STIE. Permasalahan dianalisis dengan analisis IPK (Indeks

kepuasan Konsumen) dan diagram kartesius. Perbedaan jurnal tersebut

dengan penelitian skripsi ini adalah dalam skripsi ini, tidak hanya

mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, tapi juga menganalisis sejauh mana



tingkat kualitas layanan secara keseluruhan yang diberikan oleh Portal

Akademik dengan menggunakan metode Servqual.


