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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Kualitas

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariansi dari

dari yang konvensional sampai yang lebih strategis. Definisi konvensional

kualitas biasanya menggambarkan karakteristik lansung  dari produk seperti,

gasperz  kutipan tony wijaya (2011) kinerja (performance), keandalan

(reliabelity), muda dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan

sebagainya.

Definisi trategi menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of

custumers). Dalam ISO 8402 (Quality vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai

totalitas karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuan memuaskan

kebutuhan yang dispesifikasikan atau di tetapkan. Kualitas sering diartikan

sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konformansi terhadap

kebutuhan atau persyaratan (conformance to the requirements).

Berdasarkan definisi tentang kualitas baik yang konvesional maupun yang

lebih strategis, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu ke

pengertian pokok berikut:

1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan

pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan

produk itu.

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

kerusakan.

2.2 Kualitas Jasa

Nilai yang diberikan pelanggan sangat kuat didasari oleh faktor kualitas

jasa. Di mana kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) memahami

spesifik-spesifiknya.

Beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan

kualitas jasa adalah ( Gasperz dalam kutipan Tony Wijaya, 2011):
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1. Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang

berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses.

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

kesalahan.

3. Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan pelayanan, seperti operator

telfon,satpam,dll

4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan dan

penangganan keluhan dari pelanggan eksternal.

5. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan kesedian sarana

pendukung, serta pelayanan komplemeter lainya.

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan, yang berkaitan dengan banyaknya

outlet, banyaknya petugas yang  melayanai seperti kasir,staf

administrasi,dll.

7. Variasi model pelayanan, yang berkaitan dengan inovasi untuk

memberikan pola-pola baru pelayanan,features pelayanan,dll

8. Pelayanan pribadi, yang berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan

permintaan khusus,dll.

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

ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau,dll.

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

ruang tunggu, fasilitas musik,AC,dll.

David A Garvin dalam kutipan Apris Wahyudi mengemukakan delapan

dimensi atau kategori kritis dari kualitas yaitu :

1. Performance (kinerja) yaitu karakteristik kinerja utama produk.

2. Feature (profil) yaitu aspek sekunder dari kinerja, atau kinerja tambahan

dari suatu produk

3. Reliability (dapat dipercaya) yaitu kemungkinan produk malfungsi, atau

tidak berfungsi dengan baik, dalam konteks ini produk/jasa dapat dipercaya

dalam menjalankan fungsinya.

4. Conformance (kesesuaian) yaitu kesesuaian atau cocok dengan

keinginan/kebutuhan konsumen.
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5. Durability (daya tahan) yaitu daya tahan produk/masa hidup produk baik

secara ekonomis maupun teknis

6. Serviceability (kepelayanan) yaitu kecepatan, kesopanan, kompetensi,

mudah diperbaiki.

7. Aesthetics (keindahan) yaitu keindahan produk, dalam desain, rasa, suara

atau bau dari produk, dan ini bersifat subjektif.

8. Perceived quality (kualitas yang dipersepsi) yaitu kualitas dalam pandagan

pelanggan/konsumen.

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas

perusahaan, menurut John Sviokla, adalah kemampuan perusahaan dalam

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam

memberikan layanan yang berkualitas kepada para pelanggannya, pencapaian

pangsa pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan tersebut sangat

ditentukan oleh pendekatan yang digunakan (Zeithmal, Berry, dan Parasuraman,

1996). Konsekuensi atas pendekatan kualitas jasa suatu produk memiliki esensi

penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai

kesuksesan dalam menghadapi persaingan.

2.3 Manajemen Kualitas Pelayanan

Ketika pelanggan mempunyai suatu urusan/keperluan pada sebuah

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, ia akan merasa senang

atau tidak senang saat dilayani oleh petugas. Jika pelanggan merasa senang

dilayani oleh petugas tersebut, maka pelayanan petugas sangat memuaskan

atau pelayanan petugas berkualitas. Sebaliknya, ketika pelanggan merasa

dirugikan aparat akibat pelayanannya berbelit-belit, tidak terbuka/transparan

tentang apa yang diinginkan oleh aparat itu, maka dapat dikatakan pelayanannya

tidak berkualitas.

Pelanggan tidak mendapatkan pelayanan seperti yang diharapkan

karena mungkin terdapat sesuatu yang belum terbaca atau belum terdapat

dalam suatu memorandum of understanding antara pelayan di suatu pihak dan

pelanggan yang sedang dalam proses pelayanan di lain pihak. Untuk

mendapatkan jawaban kepastian kualitas pelayanan, diperlukan kesepahaman

tentang aturan main pelayanan yang diberikan, baik dari sisi aparatur pelayan
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maupun pelanggan.

Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan

yang diberikan kepada seseorang atau orang lain, organisasi pemerintah/

swasta (sosial, politik, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain) sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan

sektor publik adalah pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan

standar pelayanan dan azas-azas pelayanan publik/pelanggan. Kualitas pelayanan

adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar

pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan.

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu

pembakuan pelayanan yang baik.

W. Edwards Deming seperti dikutip Gaspersz (1997), berpendapat bahwa

untuk membangun sistem kualitas modern diperlukan transformasi manajemen

menuju kondisi perbaikan secara terus-menerus (continuous improvement).

Transformasi manajemen ini kemudian diringkas ke dalam empat belas butir :

1. Ciptakan tujuan yang mantap ke arah perbaikan barang maupun produk dan

jasa dengan tujuan agar menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta

memberikan lapangan kerja.

2. Adopsikan cara berfikir (filosofi) yang baru. Kita berada dalam era ekonomi

yang baru. Karena itu diperlukan transformasi manajemen untuk

menghadapi tantangan dalam memenuhi tanggung jawab serta melakukan

kepemimpinan untuk perubahan.

3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh kualitas.

Hilangkan kebutuhan untuk inspeksi massal dengan cara membangun kualitas

ke dalam produk itu sejak awal.

4. Akhiri praktek bisnis dengan hanya bergantung pada harga. Sebaliknya

minimumkanlah biaya total. Bergeraklah menuju pemasok (supplier) tunggal

setiap barang (item) dengan membina hubungan jangka panjang yang

berdasarkan kesetiaan (loyality) dan kepercayaan (trust).

5. Tingkatkan perbaikan secara terus-menerus pada sistem produksi dan

pelayanan serta tingkatan kualitas dan produktivitas dan dengan demikian

serta terus-menerus akan mengurangi biaya.
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6. Lembagakan pelatihan kerja.

7. Lembagakan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan seharusnya membantu

pekerja, mesin, dan instrumentasi ke arah hasil kerja yang lebih baik.

8. Hilangkan ketakutan sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif

untuk perusahaan.

9. Hilangkan hambatan-hambatan di antara departemen. Orang-orang yang

berada dalam bagian penelitian, desain, penjualan dan produksi harus

bekerja sama sebagai suatu tim untuk mengantisipasi masalah-masalah

dalam produksi dan penggunaan barang dan jasa itu.

10. Hilangkan slogan-slogan, desakan-desakan, dan target-target kepada

pekerjaan untuk mencapai sesuatu, sehingga tercapai kerusakan nol (zero

defect) dan tingkat produktivitas baru yang lebih tinggi.

11. Hilangkan kuota produksi kerja di lantai pabrik. Substitusikan dengan

kepemimpinan. Selain itu, hilangkan manajemen serba sasaran (management

by objective). Hilangkan manajemen berdasarkan angka produksi.

Subtitusikan dengan kepemimpinan.

12. Hilangkan penghalang yang merampok para pekerja dari hak kebanggaan

kerja mereka. Tanggung jawab para pengawas (supervisors) harus diganti

dari angka-angka produksi ke kualitas produk. Selain itu, hilangkan

penghalang yang merampok orang-orang yang berada dalam posisi

manajemen dan rekayasa dari hak kebanggaan kerja mereka. Ini berarti

menghentikan praktek sistem penilaian tahunan (annual of merit rating) dan

manajemen serba sasaran serta manajemen berdasarkan pada angka produksi.

13. Lembaga program pendidikan dan pengembangan diri secara serius

14. Gerakkan setiap orang dalam perusahaan untuk mencapai transformasi di

atas. Transformasi menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam

perusahaan itu.

Gaspersz (1997) dalam kutipan Apris Wahyudi, menyatakan secara singkat

beberapa langkah yang diperlukan untuk menjadikan sistem kualitas modern

menjadi lebih efektif, antara lain :

1. Mendefinisikan dan merinci sasaran dan kebijaksanaan kualitas.

2. Berorientasi pada kepuasan pelanggan.
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3. Mengarahkan semua aktivitas untuk mencapai sasaran dan kebijaksanaan

kualitas yang telah ditetapkan.

4. Mengintegrasikan aktivitas-aktivitas itu dalam organisasi.

5. Memberikan penjelasan maupun tugas-tugas kepada pekerja untuk bersikap

mementingkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan untuk menyukseskan

program pengendalian kualitas terpadu.

6. Merinci aktivitas pengendalian kualitas pada penjualan produk .

7. Mengidentifikasikan kualitas peralatan secara cermat.

8. Mengidentifikasikan dan mengefektifkan aliran informasi kualitas,

memprosesnya dan mengendalikannya.

9. Melakukan pelatihan (training) serta memotivasi karyawan untuk terus

bekerja dengan orientasi meningkatkan kualitas.

10. Melakukan pengendalian terhadap ongkos kualitas dan pengukuran lainnya

serta menetapkan standar kualitas yang diinginkan.

11. Mengefektifkan tindakan koreksi yang bersifat positif.

12. Melanjutkan sistem pengendalian, mencakup langkah selanjutnya dan

menerima informasi umpan balik, melakukan analisis hasil, serta

membandingkan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

13. Memeriksa aktivitas dari sistem kualitas modern secara periodik.

2.4 Metode Servqual

2.4.1 Model kesenjangan kepuasan pelanggan

Kepuasan konsumen jasa ditentukan oleh tingkat kepentingan konsumen

sebelum menggunakan jasa dan hasil persepsi konsumen terhadap jasa tersebut

setelah konsumen merasakan kinerja jasa tersebut. Salah satu faktor yang

menentukan kepuasan konsumen adalah kualitas layanan yang terdiri atas lima

dimensi pelayanan kesenjangan, yang merupakan ketidak sesuaian antara persepsi

pelayanan kesenjangan dan pelayanan yang diharapkan.

2.4.2 Konsep Servqual

Servqual merupakan pemilihan skala yang ringkas namun memiliki tingkat

dan kebenaranyang cukup tinggi yang dapat digunakan manajemen perusahaan

agar lebih mengerti bagaimana persepsi konsumen dan harapan konsumen akan
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pelayanan yang diberikan. Dalam situasi ini, manajemen perusahaan bersikap

seakan-akan sebagai pihak pembeli dan pengkonsumsi jasa (bukan penyedia jasa).

Telah dicapai konsumen bahwah harapan pelanggan (customer expectation)

memainkan peran yang penting sebagaai standar perbandingan dalam

mengevaluasi kualitas maupun kepuasan pelanggan. Konsep servqual digunakan

untuk menghitung gap antara persepsi konsumen terhadap jasa dan nilai

ekspektasi atau harapan. Berikut adalah persamaannya:

Q = P – E

Keterangan:

Q = Kualitas layanan

P = Perceived service atau persepsi akan layanan

E = Expected service atau harapan akan layanan.

Dalam model tersebut terdapat  lima kesenjangan (gap) yang

menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu:

1. Kesenjangan antara pengharapan konsumen dan persepsi manajemen.

Manajemen tidak selalu merasakan dengan tepat apa yang diinginkan

pelanggan.

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.

Manajemen mungkin dapat merasakan keinginan pelanggan dengan tepat,

tetapi tidak menetapkan standar kinerja yang spesifik.

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian

jasa.karyawan mungkin tidak dilatih dengan baik atau mereka

mengembangkan terlalu banyak pekerjaan dan tidak mampu atau tidak

mau memenuhi standar. Atau, mereka dihadapkan pada standar yang

bertentangan.

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.

Pengharapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh

perwakilan dan iklan perusahaan.

5. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan.

Kesenjangan ini terjadi saaat konsumen mengukur kinerja perusahaan

dalam  cara yang berbeda salah menilai (misperceive) kualitas jasa.
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Dalam mengukur kepuasan pelanggan berdasarkan kelima dimensi

tersebut diyakini bahwa organisasi dapat berhasil menentukan atas jawaban atau

hambatan yang muncul dalam  melaksanakan pelayanan yang berkualitas.

Jasa itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Kotler kutipan Tony

Wijaya (2011) mengemukakan karakteristik sebagai berikut:

1. Intangible (tidak berwujud). Jasa mempunyai sifat tidak berwujud. Tidak

dapat dirasakan dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen.

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan). Pada umumnya jasa diproduksi

dan dirasakan pada waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh

seseorang untuk dirasakan kepada pihak lainya, makan dia akan tetap

merupakan bagian dari jasa tersebut.

3. Variability (bervariasi). Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung

pada siapa penyedia jasa, penerima jasa, dan kondisi ketika jasa tersebut

diberikan.

4. Perishability (tidak tahan lama). Daya tahan jasa tergantung pada situasi

yang diciptakan oleh berbagai faktor.

Terdapat lima dimensi kualitas jasa dengan menerapkan konsep kesenjangan

yang disebut Service Quality. Lima dimensi yang dimaksud yaitu ( Edy Mulyanto,

2011):

1. Bukti Fisik (tangible)

Menurut Kotler (2001) bukti fisik (tangible) adalah kemampuan suatu

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak luar. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan perusahaan pemberi

jasa. Bukti fisik tersebut meliputi penampilan fisik, peralatan, karyawan, mekanik,

media komunikasi dan teknologi yang dipergunakan dalam memberikan

pelayanan.

Menurut Parasuraman et al., (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006)

bukti fisik (tangible) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan
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sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas

layanan terhadap pelanggan.

Menurut Zeithaml et al., (1985) dalam Aviliani dan Wilfridus (1997)

wujud fisik (tangibles) adalah kebutuhan pelanggan yang berfokus pada

penampilan fisik, perlengkapan, penampilan pegawai dan sarana komunikasi.

Bukti fisik dari perusahaan penyedia jasa dapat mempengaruhi keyakinan dan

persepsi konsumen. Harapan konsumen dapat meningkat dengan melihat bukti

fisik dari perusahaan penyedia jasa. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi bukti

fisik adalah (Parasuraman dalam Ramdan, 2008):

1. Peralatan yang modern

2. Fasilitas yang menarik

Hubungan bukti fisik dengan kepuasan pelanggan adalah bukti fisik

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi

pelanggan terhadap bukti fisik maka kepuasan pelanggan juga akan semakin

tinggi. Jika persepsi pelanggan terhadap bukti fisik buruk maka kepuasan

pelanggan juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan

(2006), menyebutkan bahwa dimensi complience, assurance, tangibles, reliability,

responsiveness, empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

2. Keandalan (reliability)

Menurut Kotler (2001) kehandalan (reliability) adalah kemampuan untuk

melaksanakan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat.  Menurut

Parasuraman et al., (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006) keandalan

(reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan

apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan

harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan yang sama

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.

Menurut Zeithaml et al., (1985) dalam Aviliani dan Wilfridus (1997)

keandalan (reliability) adalah pemenuhan janji pelayanan segera dan memuaskan

dari perusahaan. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi keandalan adalah

(Parasuraman dalam Ramdan, 2008):
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1. Memberikan pelayanan sesuai janji

2. Pertanggungjawaban tentang penanganan konsumen akan masalah

pelayanan

3. Memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada konsumen

dan tidak membedakannnya satu dengan yang lainnya

4. Memberikan pelayanan tepat waktu

5. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai kapan pelayanan yang

telah dijanjikan itu akan direalisasikan

Hubungan keandalan dengan kepuasan pelanggan adalah keandalan

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi

pelanggan terhadap keandalan maka kepuasan pelanggan juga akan semakin

tinggi. Jika persepsi pelanggan terhadap keandalan buruk maka kepuasan

pelanggan juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan

(2006), menyebutkan bahwa dimensi complience, assurance, tangibles, reliability,

responsiveness, empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

3. Daya tanggap (responsiveness)

Menurut Kotler (2001) daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.  Menurut

Parasuraman et al., (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006) daya tanggap

(responsiveness) adalah suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat dan tepat kepada para pelanggan dengan penyampaian

informasi yang jelas. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada

pelanggan dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan oleh

perusahaan.

Menurut Zeithaml et al., (1985) dalam Aviliani dan Wilfridus (1997) daya

tanggap (responsiveness) adalah pemberian pelayanan secara cepat dan tanggap.

Daya tanggap yang diberikan oleh perusahaan dengan baik akan meningkatkan

kepuasan konsumen. Atribut-atribut yang ada dalam dimensi daya tanggap adalah

(Parasuraman dalam Ramdan, 2008):

1. Memberikan pelayanan dengan cepat

2. Kerelaan untuk membantu atau menolong konsumen
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3. Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para konsumen

Hubungan daya tanggap dengan kepuasan pelanggan adalah daya tanggap

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi

pelanggan terhadap daya tanggap maka kepuasan pelanggan juga akan semakin

tinggi. Jika persepsi pelanggan terhadap daya tanggap buruk maka kepuasan

pelanggan juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan

(2006), menyebutkan bahwa dimensi complience, assurance, tangibles, reliability,

responsiveness, empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

4. Jaminan (assurance)

Menurut Kotler (2001) jaminan (assurance) adalah pengetahuan terhadap

produk secara tepat, kesopan-santunan karyawan dalam memberikan pelayanan,

keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberi

pelayanan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan dan keyakinan

pelanggan terhadap perusahaan. Menurut Zeithaml et al., (1985) dalam Aviliani

dan Wilfridus (1997) jaminan (assurance) adalah jaminan kepada pelanggan

mencakup kemampuan, kesopan-santunan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki

oleh para staf, bebas dari bahaya atau risiko keragu-raguan.

Menurut Parasuraman et al., (1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006)

jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain:

1. Komunikasi (communication), yaitu secara terus menerus memberikan

informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas

sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengerti apa yang

diinformasikan pegawai serta dengan cepat dan tanggap menyikapi

keluhan dan komplain dari para pelanggan.

2. Kredibilitas (credibility), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang

diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran,

menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi

perusahaan pada masa yang akan datang.
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3. Keamanan (security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang

diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan.

4. Kompetensi (competence) yaitu keterampilan yang dimiliki dan

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat

dilaksanakan dengan optimal.

5. Sopan santun (courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral yang

dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Jaminan akan kesopan-santunan yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai

dengan kondisi dan situasi yang ada.

Atribut-atribut yang ada dalam dimensi daya tanggap adalah (Parasuraman

dalam Ramdan, 2008):

1. Karyawan memberikan jaminan berupa kepercayaan diri kepada

konsumen

2. Membuat konsumen merasa aman saat menggunakan jasa pelayanan

perusahaan

3. Karyawan yang sopan terhadap konsumen

Hubungan jaminan dengan kepuasan pelanggan adalah jaminan

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi

pelanggan terhadap jaminan maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi.

Jika persepsi pelanggan terhadap jaminan buruk maka kepuasan pelanggan juga

akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2006), menyebutkan

bahwa dimensi complience, assurance, tangibles, reliability, responsiveness,

empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

5. Empati (empathy)

Menurut Kotler (2001) empati (empathy) adalah syarat untuk peduli,

memberikan perhatian pribadi bagi konsumen.  Menurut Parasuraman et al.,

(1998) dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006) empati (empathy) yaitu memberikan

sikap yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada

pelanggan dengan berupaya memahami keinginannya. Suatu perusahaan dapat

berhasil tumbuh dan berkembang apabila dapat mengerti kebutuhan dan keinginan

pelanggannya.
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Menurut Zeithaml et al., (1985) dalam Aviliani dan Wilfridus (1997)

empati (empathy) adalah adanya kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik dan pemahaman atas kebutuhan para konsumennya. Aspek

empati dalam menjalankan perusahaan jasa menjadi hal yang sangat penting,

karena antara produksi dan penyajiannya terhadap konsumen berjalan secara

langsung. Menurut Parasuraman etal., (1988) dimensi empati merupakan

penggabungan dari dimensi:

1. Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang

ditawarkan perusahaan.

2. Komunikasi (communication), merupakan kemampuan melakukan

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau

memperoleh masukan dari pelanggan.

3. Kemampuan memahami pelanggan (understanding the customer), meliputi

usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan

keinginan pelanggan.

Menurut Fitzsimons (2006) dalam Dwi Anggun (2010) empati adalah

ketetapan mempedulikan serta perhatian secara pribadi ke pelanggan seperti jam

kerja, perhatian dalam pelayanan, menjadikan pelanggan tertarik kepada

perusahaan, perhatian kepada pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Dari definisi

di atas dapat disimpulkan bahwa empati yaitu perhatian khusus atau individu

terhadap segala kebutuhan pelanggan dan adanya komunikasi yang baik antara

karyawan bengkel dengan pelanggan. Dengan adanya perhatian khusus dan

komunikasi yang baik dari karyawan bengkel terhadap pelanggan maka akan

berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa diperhatikan oleh

perusahaan yaitu apa yang dibutuhkan dan yang dikeluhkan segera ditanggapi

dengan baik oleh pihak bengkel.  Atribut-atribut yang ada dalam dimensi empati

adalah (Parasuraman dalam Ramdan, 2008):

1. Memberikan perhatian individu kepada konsumen

2. Karyawan memahami keinginan dari konsumen

Hubungan empati dengan kepuasan pelanggan adalah empati mempunyai

pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik persepsi pelanggan

terhadap empati maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Jika persepsi
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pelanggan terhadap empati buruk maka kepuasan pelanggan juga akan semakin

rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2006), menyebutkan bahwa

dimensi complience, assurance, tangibles, reliability, responsiveness, empathy

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Berdasarkan konsep dari definisi Kualitas layanan dan dimensi-dimensi

kualitas layanan, maka Parasuraman (1997) dapat di definisikan sebagai

“Seberapa jauh perbedaan anatara kenyataan dan harapan para pelanggan atas

layanan yang mereka peroleh atau terima”. Sedangkan kualitas layanan dapat di

definisikan sebagai. “Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

Dari dua definisi diatas maka kualitas layanan dapat di definisikan sebagai

segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen yang disertai dengan ketepatan dalam menyampaikannya,

sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan konsumen.

Parasuraman (1990:43) mengembangkan suatu alat untuk mengukur kualitas

layanan dalam bentuk metodologi yang dinamakan Servqual (Service Quality )

ServQual ini terdiri atas dua bagian,yaitu :

1. Bagian Harapan yang berisi pertanyaan untuk mengetahui harapan umum

dari konsumen atau pelanggan yang berkaitan dengan jasa.

2. Bagian Persepsi yang berisi pertanyaan yang sama dengan bagian harapan

untuk mengukur penilaian konsumen atau pelanggan terhadap perusahaan

yang di teliti.

Setiap pertanyaan yang baik pada bagian ekspektasi maupun persepsi

diikuti skala yang terdiri dari tujuh derajat kepentingan, mulai dari angka 1 (

Sangat Tidak Setuju ) sampai angka 5 ( Sangat Setuju Sekali ). Responden harus

memberikan satu penilaian saja untuk setiap pertanyaan dengan cara memilih satu

diantara kelima angka tersebut.

Langkah-langkah selanjutnya adalah memberi penilaian pada masing-

masing bagian, baik bagian harapan maupun bagian persepsi yang di lakukan

melalui pembagian kuesioner kepada responden. Hasil penilaian responden

kemudian  dihitung selisihnya, untuk mengetahui nilai Service Quality nya. Dari

hasil perhitungan tersebut ada tiga kemungkinan, yaitu :
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1. Jika positif (+), berarti harapan konsumen atau pelanggan terlamapaui

yang menunjukkan semakin baik kualitas perusahaan tersebut di mata

konsumen atau pelanggan.

2. Jika nol (0), berarti harapan konsumen atau pelanngan terpenuhi.

3. Jika negative (-), berarti perusahaan tersebut masih belum mampu

memenuhi harapan konsumen atau pelanggan.

2.5 Konsep Quality Function Deployment (QFD)

2.5.1. Definisi QFD

Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam proses

perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu

mengintegrasikan ‘suara-suara konsumen’ ke dalam proses perancangannya. QFD

sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi

dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa

yang dihasilkannya. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi Quality Function

Deployment menurut para pakar :

1. Tugas menerjemahkan permintaan-permintaan pelanggan sasaran

menajadi prototype yang berfungsi dibantu beberapa metode yang dikenal

sebagai penyebaran fungsi mutu Quality Function Deployment (QFD).

Metodologi ini mengambil daftar atribut pelanggan Customer Atribut (CA)

yang diinginkan, yang dihasilkan riset pasar, dan mengubahnya menjadi

daftar atribut rekayasa Enginering Attrribute (EA) yang dapat digunakan

oleh para insinyur .(Kotler 2005)

2. QFD sebagai suatu proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan

kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan itu ke

dalam kebutuhan teknis yang relevan, dimana masing-masing area

fungsional dan level organisasi dapat mengerti dan bertindak (Gazpers

1998)

3. QFD menerjemahkan apa yang dinginkan pelanggan serta bagaimana cara

organisasi menghasilkannya. Hal tersebut memungkinkan organisasi

memprioritaskan kebutuhan pelanggan, mencari inovasi untuk menanggapi

kebutuhan pelanggan, merubah proses agar lebih efektif. QFD adalah

penerapan penting untuk proses perbaikan sehingga organisasi
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memungkinkan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan

(Goestch and David 2000)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan QFD merupakan suatu

pendekatan disiplin namun fleksibel terhadap pengembangan produk. Titik awal

(Starting Point) dari QFD adalah pelanggan serta keinginan dan kebutuhan dari

pelanggan itu. Hal ini dalam QFD disebut sebagai suara dari pelanggan.

Titik awal dari QFD adalah pelanggan serta keinginan dan kebutuhan dari

pelanggan itu. Dalam QFD, hal ini di sebut sebagai suara dari pelanggan .

pekerjaan dari tim QFD adalah mendengarkan suara dari pelanggan . Isu-isu

utama dalam suara dari pelanggan  adalah sebagai berikut (Nasution,2001):

1. Memikirkan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

2. Sebagai titik awal untuk merancang produk dan proses operasional.

3. Berpokus dan mengendalikan proses.

4. Harus dimonitor secara terus menerus.

5. Merupakan tanggung jawab untuk semua area fungsional agar kebutuhan

pelanggan dapat di pahami.

6. Memberikan basis untuk pengukuran krisis.

2.5.2. House of Quality(HOQ)

Rumah kualitas atau biasa disebut juga House of Quality (HOQ)

merupakan tahap pertama dalam penerapan metodologi QFD. Secara garis besar

matriks ini adalah upaya untuk mengkonversi voice of costumer secara langsung

terhadap persyaratan teknis atau spesifikasi teknis dari produk atau jasa yang

dihasilkan. Perusahaan akan berusaha mencapai persyaratan teknis yang sesuai

dengan target yang telah ditetapkan, dengan sebelumnya melakukan

benchmarking terhadap produk pesaing. Benchmarking dilakukan untuk

mengetahui posisi-posisi relatif produk yang ada di pasaran yang merupakan

kompetitor. Berikut ini adalah struktur matrik pada HOQ:
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Gambar 2.1 House of Quality
Sumber: Nasution ( 2001)

Bagian 1 : berisi data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian pasar

tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagian yang disebut

sebagai “WHATs” ini disusun berdasarkan suara pelanggan (the

voice of customer). Cara yang dapat dipakai untuk mendapatkan the

voice of customer adalah dengan melakukan wawancara dengan

pelanggan atau dengan mengumpulkan data-data keluhan pelanggan.

Bagian 2 : berisi tiga jenis data yaitu pertama tingkat kepentingan dan

kebutuhan dan keinginan konsumen, kedua data kepuasan konsumen

terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan

produk pesaing, ketiga tujuan strategis untuk produk dan jasa baru

yang akan dikembangkan. Bagian B ini disebut juga dengan

Planning Matrik, kolom-kolom yang terdapat dalam planning matrik

adalah sebagai berikut :

1. Importance to the customer, merupakan kolom yang mencatat seberapa

penting tiap kebutuhan (yang terdaftar pada bagian A) bagi pelanggan.

2. Customer satisfaction peformance, yaitu kolom yang berisi persepsi

pelanggan tentang seberapa baik jasa yang ada saat ini dalam memenuhi

kebutuhan mereka.
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3. Competitive satis faction performance, yaitu persepsi pelanggan tentang

seberapa baik jasa yang ditawarkankompetitor dalam memenuhi

kebutuhan mereka.

4. Goal yaitu level dari customer perormance yang ingin dicapai oleh

development team untuk tiap kebutuhan pelanggan.

5. Improvement ratio yaitu suatu ukuran yang menyatakan besarnya usaha

yang dibutuhkan untuk mencapai customer satisfaction performance

yang ditargetkan.

6. Sales point, berisi informasi seberapa mampu kebutuhan-kebutuhan yang

telah disebutkan pelanggan (pada bagian A) tersebut dalam memberikan

nilai jual pada produk atau jasa yang direncanakan. Nilai yang paling

umum digunakan pada sales point adalah :

1 = no sales point

1.2 = medium sales point

1.5 = strong sales point

7. Raw weight = (importanceto customer) x (improvement ratio) x (sales

point). Nilai ini menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing

kebutuhan bagi development team.

8. Normalized raw weight

Bagian 3 : berisi persyaratan-persyaratan teknis untuk produk atau jasa baru yang

akan dikembangkan. Data ini diturunkan berdasarkan informasi yang

diperoleh mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen.

Bagian 4 : berisi penilaian manajemen mengenai kekuatan hubungan antara

elemen-elemen yang terdapat pada bagian persyaratan teknisterhadap

kebutuhan konsumen yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan
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dinyatakan dengan menggunakan simbol tertentu. Tingkat hubungan

dinyatakan dengan lambang dan nilai tertentu, seperti pada tabel 2.1.

Bagian 5 : menunjukkan korelasi antar persyaratan teknis yang satu dengan

persyaratan-persyaratan teknis yang lain yang terdapat dalam matriks

C. korelasi antara kedua persyaratan teknis tersebut ditunjukkan

dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Tingkat hubungan ini

dinyatakan dengan simbol tertentu dan deskripsi tertentu pula,

seperti terlihat pada tabel

Bagian 6 : berisi tiga jenis data yaitu :

1. Urutan tingkat kepentingan (ranking) persyaratan teknis.
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2. Informasi hasil perbandingan kinerja persyaratan teknis produk atau

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap kinerja produk

pesaing.

3. Target kinerja persyaratan teknis produk atau jasa yang baru

dikembangkan.

Proses QFD dimulai dari riset segmentasi pasar untuk mengetahui siapa

pelanggan produk kita dan karakteristik serta kebutuhan pelanggan, kemudian

mengevaluasi tingkat persaingan pasar. Hasil dari riset pasar diterjemahkan

kedalam desain produk secara teknis yang sesuai atau cocok dengan apa yang

dibutuhkan pelanggan. Setelah desain produk dilanjutkan dengan desain proses,

yaitu merancang bagaimana proses pembuatan produk sehingga diketahui

karakteristik dari setiap bagian atau tahapan proses produksi. Kemudian

ditentukan proses operasi atau produksi dan arus proses produksi. Akhirnya

disusun rencana produksi dan pelaksanaan produksi yang menghasilkan produk

sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Nasution, 2001).

2.5.3. Manfaat QFD

Menurut Nasution kutipan Hepi Risenasari (2009) QFD membawa

sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan

mereka secara terus menerus memperbaiki kualitas dan produktifitas. Manfaat

dari QFD antara lain :

1. Fokus Pada Pelanggan

QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan.

Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan

pelanggan yang spesifik.

2. Efisiensi Waktu

QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan

produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik

dan telah diidentifikasikan dengan jelas.



II-21

3. Orientasi kerjasama tin

QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan

dalam proses didasarkan atas consensus dan dicapai melalui diskusi

mendalam dan brainstorming.

4. Orientasi pada dokumentasi

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen

komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala

proses yang ada dan perbandinganya dengan persyaratan pelanggan

`Unsur-unsur yang terlibat langsung dalam QFD terdiri dari beberapa

tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu (Cohen, 1995

kutipan Dian Dwi Kartikasari, 2012):

1. Matriks Perencanaan Produk (House of Quality). Menjelaskan tentang

customer needs, technical requirements, co-relationship, relationship,

customer competitive evaluation, competitive technical assessment dan

targets.

2. Matriks Perencanaan (Part Deployment). Matriks yang digunakan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor teknik yang kritis terhadap pengembangan

produk

3. Matriks Perencanaan Proses (Process Planning). Merupakan matriks

untuk mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan suatu produk.

4. Matriks Perencanaan Manufakturing / Produksi (Manufacturing

Production Planning). Memaparkan tindakan yang perlu diambil dalam

perbaikan produksi suatu produk.

Langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan metode Quality

Function Deployment (QFD) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Voice of Customer (VOC). Atribut yang berperan sebagai

VOC adalah atribut keinginan mahasiswa dengan tingkat persepsi yang

rendah dan tingkat harapan yang tinggi.

2. Identifikasi respon teknis sebagai tanggapan dari bagian administrasi

mahasiswa terhadap keinginan mahasiswa.
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3. Menentukan nilai target, tingkat kepentingan, rasio perbaikan, bobot dan

normalisasi bobot.

4. Penggambaran House of Quality (HOQ).

5. Menentukan hubungan yang terjadi diantara respon teknis.

6. Menentukan hubungan yang terjadi antara respon teknis dengan atribut

keinginan pelanggan.

Pengolahan data rumah kedua Matrix Part Deployment. Merupakan

pembahasan lanjut dari respon teknis rumah kualitas atau rumah pertama.

Perhitungan yang dilakukan hampir sama dengan perhitungan pada rumah kualitas

namun tidak mencantumkan target. Dari Matrix Part Deployment diperoleh

informasi critical part requirement sebagai tindakan nyata dari respon teknis

pihak administrasi. Mahasiswa dimintai keterangan terhadap pelayanan

administrasi jika pelayanan tersebut telah dilakukan perbaikan dengan

menerapkan tindakan sesuai dengan critical part requirement sebagai hasil

Quality Function Deployment.

2.5.4 Penyusunan Rumah Kualitas (House of Quality)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun rumah kualitas sama

seperti yang telah dikemukakan.pada bab ini akan dibahas langkah-langkah yang

khusus berkaitan dengan penelitian ini (Toni Wijaya,2011).

1. Menyusun daftar Voice of Customer ( Matriks Whats)

Karena dalam penelitian ini penyusun berusaha menggabungkan kelebihan

metode servqual dan QFD, maka dalam penyusunan daftar  matriks Whats ini

dilakukan minimasi jumlah Voice of Customer dengan memerhatikan gap

kepuasan pelayanan pada atribut layanannya. Jika terdapat gab dan nilai gap nya

negatif pada atribut kepuasan pelanggan yang bersangkutan, maka atribut tersebut

dimasukan dalam daftar Voice of Customer. Akan tetapi bila nilai gab atribut

layanannya positif berarti tidak ada masalah dalam atribut layanan yang masuk

kedalam Voice of Customer. Karena itu atribut layanan yang masuk kedalam

Voice of Customer bias di kurangi.

2. Mendaftarkan Persyaratan Teknik (How)

Pembuatan HOQ bertujuan untuk mendesain atau mengubah desain dari

suatu produk agar memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Setelah kebutuhan
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dan harapan konsumen ditunjukan dalam persyaratan pelanggan, selanjutnya

adalah penyusunan karakteristik teknik. Tim QFD harus menyusun karakteristik

teknik atau persyaratan teknik (bagaimana) yang dapat mempengaruhi satu atau

lebih persyaratan pelanggan, Persyaratan teknik ini akan menempati bagian atap

rumah dari matriks House Of Quality. Daftar persyaratan teknik terbagi menjadi

dua yaitu persyaratan teknik primer dan persyaratan teknik sekunder. Persyaratan

teknik primer biasanya bersifat umum. Sedangkan persyaratan teknik sekunder

biasanya lebih detail dari persyaratan teknik primer, dibutuhkan untuk mendukung

persyaratan teknik primer. Untuk memperoleh persyaratan teknik dilakukan

wawancara terkendali dengan pihak perusahaan dengan mengacu pada standar

mutu pelayanan restoran atau rumah makan. Untuk pengembangan persyaratan

teknik lainnya, beberapa persyaratan teknik diperoleh dari mengidentifikasi

produk sejenis dari perusahaan kompetitor.

3. Menggembangkan hubungan antara matriks Whats dan Hows

Pada tiap elemen matriks kebutuhan pelanggan akan dicari solusi atau

rekayasa teknisnya seperti pada langkah sebelumnya.  Tetapi perlu di ketahui

seberapa jauh pengaruh  technical descriptor dalam mengenai dan mengendalikan

kebutuhan konsumen atau pelanggan.

QFD mempunyai empat kemungkinan yang terjadi antara kineja kepuasan

konsumen dan technical descriptors (Toni Wijaya,2011):

1. Kinerja kepuasan pelanggan tidak ada hubunganya dengan technical

descriptors.

2. Kinerja hubungan konsumen mungkin ada hubunganya dengan technical

descriptors.

3. Kinerja kepuasan pelanggan mempunyai hubungan dengan technical

descriptors.

4. Kinerja kepuasan pelanggan sangat kuat hubunganya dengan technical

descriptors.

4. Menentukan hubungan antara matriks how

Tahap ini berfungsi memetakan interrelationship dan interdependencies

antara rekayasa teknis.
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5. Menentukan target value

Penentuan nilai target value dalam pengertian ini berdasarkan pada

pertimbangan nilai target harapan dari responden. Jika pihak manajemen

perusahaan menginginkan kebijakan pemenuhan kepuasan pelanggan maka sebisa

mungkin pihak manajemen perusahaan berusaha menghilangkan gap penetapan

target value sesuai dengan nilai target harapan pelanggan. Jika tidak maka

perusahaan dapat mengambil penetapan target sesuai dengan kemampuan. Dalam

pelaksanaanya matrix target value nilainya sama persis dengan nilai matriks

expected costumer satisfation.

2.5 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

Dalam melakukan penelitian penentuan populasi, teknik sampling dan

pengambilan jumlah sampel sangat diperlukan guna memperoleh data yang

akurat.

2.5.1 Populasi

Populasi adalah suatu himpunan unit yang biasanya berupa orang, objek,

transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya (Kuncoro,

2001). Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat yaitu

yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang

disebutkan secara tersurat. Tujuan perlunya populasi dalam penelitian adalah agar

kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota

populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi (Usman, 1995).

2.5.2 Teknik Sampling

Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel

total atau sensus, penggunaan ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil. Untuk

anggota populasi relatif besar, maka diperlukan pengambilan sebagian dari

anggota populasi. Pengambilan tersebut harus dilakukan dengan teknik tertentu

yang disebut dengan teknik sampling.

Dalam statistika sampel terbagi atas dua jenis yaitu statistika deskriptif dan

statistika induktif. Statistika induktif ialah suatu proses yang berusaha untuk
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menarik kesimpulan tentang keadaan populasi berdasarkan sampel yang diambil

dengan menggunakan metode tertentu.

Teknik pengambilan sampel (teknik sampling) dapat dilakukan dengan

dua cara (Usman, 1995), yaitu:

A. Teknik Sampling Random

Teknik pengambilan sampel random ini terdiri dari beberapa cara

diantaranya adalah :

1. Sampling Random Sederhana

Ciri utama dari sampling ini adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Caranya ialah dengan

menggunakan undian, ordinal, tabel bilangan random, atau komputer.

Keuntungannya adalah anggota sampel mudah dan cepat diperoleh.

Sedangkan kelemahannya adalah terkadang data yang didapatkan tidak

sepenuhnya mewakili populasi (Usman, 1995).

2. Teknik Sampling Bertingkat

Teknik sampling ini disebut juga dengan teknik sampling berlapis,

berjenjang dan petala. Teknik ini digunakan apabila populasinya heterogen

atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat, dimana penetuan

tingkat dapat didasarkan oleh karakteristik tertentu. Teknik ini akan

semakin baik jika dilengkapi dengan penggunaan proporsional, sehingga

setiap tingkat diwakili oleh jumlah yang sebanding. Keuntungan

menggunakan cara ini ialah anggota sampel yang diambil lebih

representatif. Kelemahannya ialah lebih banyak memerlukan usaha

pengenalan terhadap karakteristik dari populasinya (Usman, 1995).

3. Teknik Sampling Kluster

Teknik sampling ini disebut juga dengan teknik sampling daerah, teknik

ini digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah propinsi,

kabupaten, kecamatan dan seterusnya. Pada peta daerah diberi petak-petak

dan diberikan nomor kemudian nomor itu diambil secara acak untuk

dijadikan anggota sampelnya. Keuntungannya yaitu dapat mengambil

populasi besar yang tersebar diberbagai daerah, pelaksanaannya lebih

mudah dan murah dibandingkan dengan teknik lainnya. Sedangkan
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kelemahannya adalah jumlah individu dalam setiap pilihan tidak sama, ada

kemungkinan penduduk satu daerah berpindah ke daerah lainnya tanpa

sepengetahuan peneliti (Usman, 1995).

4. Teknik Sampling Sistematis

Teknik ini sebenarnya adalah teknik random sampling sederhana yang

dilakukan secara ordinal. Artinya anggota sampel dipilih berdasarkan

urutan tertentu. Keuntungan teknik ini adalah lebih cepat dan mudah

sedangkan kelemahannya terkadang kurang mewakili populasinya.

B. Teknik Sampling Nonrandom

Teknik pengambilan sampel nonrandom ini terdiri dari beberapa cara

diantaranya adalah :

1. Teknik Sampling Kebetulan

Teknik ini digunakan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan

terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Keuntungan

menggunakan teknik ini adalah murah, cepat dan mudah sedangkan

kelemahannya ialah kurang representatif.

2. Teknik Sampling Bertujuan

Tekni ini digunakan apabila anggota sampel dipilih secara khusus

berdasarkan tujuan penelitian. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah

murah, cepat dan mudah serta relevan dengan tujuan penelitiannya,

sedangkan kerugiannya ialah tidak representatif untuk mengambil

kesimpulan secara umum.

3. Teknik Sampling Kuota

Teknik ini digunakan apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih

dalam jumlah tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Keuntungan dan

kerugiannya sama dengan teknik sampling bertujuan.

Untuk lebih jelasnya teknik pengambilan sampel (teknik sampling) dapat

dilihat pada gambar 2.1 berikut ini.

]]
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Gambar 2.2 Teknik Pengambilan Sampel

2.5.3 Sampel

Besarnya anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik

tertentu agar kesimpulan yang berlaku untuk populasi dapat dipertanggung

jawabkan, di samping itu harus pula memenuhi teknik teknik sampling seperti

yang diuraikan sebelumnya.

2Ne1

N
n




Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (Presesi)

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat

ditolerir.

Untuk kuesioner yang luas, dapat digunakan metode random dengan

minimal jumlah sample 100 responden (Sugiono, 2006). Sedangkan penentuan

jumlah sampel juga bisa digunakan berdasarkan pendapat Roscoe (1975) dan Uma

Sekaran (1992) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebaiknya

ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen atau :

1. Jika sampel dipecah lagi ke dalam sub sampel (laki-laki/perempuan, SD,

SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum sub sampel harus 30.

2. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran

sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variabel yang

akan dianalisis.

3. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang

ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 elemen.

Teknik Sampling

Random

Sederhana Bertingkat Klutser Sistematis Kebetulan Bertujuan Kuota

Non Random
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2.6 Perancangan Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk

memperoleh data secara langsung dari sumber melalui proses komunikasi atau

dengan mengajukan pertanyaan. Untuk penelitian eksploratori seperti wawancara

atau diskusi grup terfokus, daftar pertanyaan yang diajukan peneliti berperan

sebagai pedoman untuk mengarahkan jalannya pembicaraan atau diskusi dari

masalah penelitian yang sedang diteliti. Daftar pertanyaan bersifat longgar atau

fleksibel, sebab dapat berkembang sesuai pembicaran.

Untuk observasi, karena peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku

orang atau objek, tidak dibutuhkan kuesioner khusus. Sedangkan dalam penelitian

deskriptif seperti survei, peranan kuesioner sangat besar, sebab semua pertanyaan

yang diajukan peneliti termuat secara eksplisit dalam kuesioner. Dalam survei,

responden hanya perlu menjawab pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian

survei, penggunaan kuesioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan

data. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk memperoleh informasi

yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan validitas

dan reliabilitas setinggi mungkin. Kuesioner adalah alat (tools) yang bisa

digunakan untuk mengumpulkan data primer.

2.6.1 Pembuatan Kuesioner

Kuesioner adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

primer. Adapun tahapan pembuatan kuesioner adalah sebagai berikut (Tony

Wijaya, 2011):

1. Tingkat kepentingan. Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk

mengukur seberapa penting suatu atribut layanan pada kantin SLU Madani

2. Tingkat kepuasan. Kuesioner pada bagian ini digunakan untuk mengukur

tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap layanan yang

dirasakan.

3. Tingkat harapan. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur tinkat harapan

konsumen terhadap atribut layanan.
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2.6.2 Penetapan Variabel

Dalam Penetapan variabel untuk membuat kuesioner maka peneliti

mengacu kepada pendapat Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Dimana variabel

yang digunakan dalam kuesioner berdasarkan atas lima dimensi jasa. Adapun lima

dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reliability (keandalan), untuk mengukur kemampuan Kantin SLU dalam

memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan.

2. Responsiveness (daya tanggap), untuk membantu dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan cepat.

3. Assurance (jaminan), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan

serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan.

4. Emphaty (empati), untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap

kebutuhan masyarakat serta perhatian yang diberikan oleh karyawan.

5. Tangible (kasat mata), untuk mengukur penampilan fisik, peralatan, karyawan

serta sarana komunikasi.

2.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Harus disepakati dulu bahwa data yang baik diperoleh hanya kalau alat

pengukurannya juga sah. Pengukuran kebanyakan menggunakan alat Bantu

karena keterbatasan alat ukur panca indra manusia (Simamora, 2002).

2.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen untuk menggunakan data

sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Dengan kata lain Validitas

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu valid dalam hal mengukur apa saja

yang akan diukur (Simomora, 2002). Uji validitas dilakukan untuk menguji butir-

butir pertanyaan kuesioner, dengan menggunakan teknik korelasi pada SPSS

dapat diketahui tingkat validitas kuesioner sebagai alat uji. Berikut rumus

perhitungan validitas secara manual.

Rumus :
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Keterangan : xyr = Koofisien Korelasi X = Skor Pertanyaan

Y = Skor Total Y = Skor Total

N = Jumlah Sampel

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan

angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai korelasi ≥ angka kritik tabel korelasi

nilai r maka kuesioner dinyatakan valid (Djamaludin, 1999).

Validitas pengukuran dapat dilihat pada Corrected Item- Total Correlation

tampilan SPSS uji reliabilitas. Menurut pendapat Marija J. Norusis dalam buku

Manajeman Pemasaran Jasa karangan Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani

Corrected Item-Total Correlation adalah korelasi antara item bersangkutan

dengan total item. Secara umum, jika nilai Corrected Item-Total Correlation lebih

besar dari 0,2 maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid.

2.7.2 Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas adanya kepercayaan terhadap alat uji instrumen,

suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari

pengujian tersebut menunjukkan tetap. Pengujian ini digunakan untuk menguji

keadaan (kekonsistenan) data yang diperoleh. Uji Reliabilitas dilakukan jika butir-

butir pertanyaan kuesioner sudah dinyatakan valid maka perlu diuji tingkat

reliabilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik pengukuran reliabilitas. Hal ini

berarti berapa kalipun atribut-atribut pada kuisioner ditanyakan kepada responden

yang berbeda maka hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata

responden untuk variabel tersebut.

Cara uji reliabilitas ini adalah dengan mencari ∝ dengan persamaan

sebagai berikut :

Dimana : K = Jumlah variabel yang dianalisis

r = Rata-rata korelasi antara variable

Teknik-teknik pengukuran reliabilitas adalah :
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1. Inter Rater or Inter Observer Reliability

Digunakan untuk menilai seberapa besar para pengukur/penilai/pengamat

memberikan hasil yang konsisten pada pengukuran objek yang sama.

2. Test Retest reliability

Digunakan untuk menilai kekonsistenan pengukuran antar waktu yang

berbeda.

3. Paralel Forms Reliability

Digunakan untuk menilai kekonsistensian hasil dari dua jenis alat ukur yang

berisi materi yang sama dengan mengukur hal yang sama pula.

4. Internal Consistency reliability

Digunakan untuk menilai kekonsistenan internal antar butir pertanyanaan yang

ada dalam sebuah alat ukur. Pada metode ini kita ingin mendapatkan penilaian

seberapa bagus butir-butir pertanyaan yang terlibat mampu memberikan hasil

yang sama. Atau kita dapat melihat seberapa konsisten hasil dari butir-butir

yang berbeda. Ada banyak macam ukuran kekonsistenan yang bisa digunakan,

yaitu :

a. Rataan korelasi antar butir

Cara ini menggunakan semua butir pertanyaan yang ada dalam alat ukur yang

didisain dalam mengukur satu hal.

b. Rataan korelasi antar butir total

Pada pendekatan ini adalah korelasi antara butir pertanyaan dengan total skor.

Mula-mula hitung total skor dari seluruh pertanyaan kemudian dicari rata-rata

setiap butir dengan total skor.

c. Teknik belah dua

Pada teknik ini kita mengambil secara acak butir-butir pertanyaan menjadi dua

bagian, namun setiap respnden menjawab semua butir pertanyaan.

d. Cronbach alpha (α)

Bayangkan kita menghitung koefesien keterandalan belah dua, karena belahan

dilakukan secara acak maka kita bisa melakukannya berkali-kali dan diperoleh

hasil yang berbeda-beda. Untuk mengetahui nilai α bisa menggunakan SPSS.

Uji Reliabilitas dilakukan jika butir-butir pertanyaan kuesioner sudah

dinyatakan valid maka perlu diuji tingkat reliabilitasnya dengan menggunakan
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teknik. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan reliability analysis yang

terdapat pada software SPSS 12.0 for Windows. Koefisien korelasi yang

digunakan sebagai penilaian terhadap reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut

(Djunaidi, dkk., 2005) :

a. 0,800 – 1,000 = baik

b. 0,600 – 0,799 = dapat diterima

c. < 0,600 = kurang baik

2.8 Teknik Pengambilan Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting, data yang

akan digunakan dalam penelitian haruslah data yang akurat karena data yang tidak

akurat akan menghasilkan informasi yang salah. Adapun teknik pengambilan data

berdasarkan sumbernya terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Data

yang dikumpulkan dalam penelitian berdasarkan sumbernya adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan alternatif lain dari data sekunder. Kata primer

(primary) merupakan lawan kata sekunder, yang berarti utama, asli, atau

langsung dari sumbernya. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan

sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus.

Dalam pengumpulan data primer salah satu metode atau alat yang bisa

digunakan yaitu kuisioner

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan

oleh peneliti sendiri, untuk tujuan lain. Artinya, peneliti adalah “tangan

kedua” yang sekadar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut

(yang kadang sudah berwujud informasi) ke pihak lain yang telah

mengumpulkannya di lapangan. Peneliti hanya memanfaatkan data yang

ada untuk penelitiannya. Keberadaan data sekunder tidak dipengaruhi

penelitian yang akan dijalankan peneliti, sebab data tersebut sudah

disediakan pihak lain secara berkala atau pada waktu tertentu.
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2.9 Tahap Analisis

Setelah rumusan kualitas terbentuk,langkah selanjutnya adalah analisis

terhadap hasil-hasil yang telah di dapatkan dari rumus kualitas tersebut.

Kebutuhan apa yang harus di ambil perusahaan dalam memenuhi permintaan

kebutuhan tersebut.

2.9.1 Analisis Quality Fuction Deployment

Quality Function Deployment merupakan sebuah alat perencanaan yang

digunakan untuk memenuhi harapan konsumen terhadap produk. Alat

perencanaan utama dalam matriks Quality Fuction Deployment adalah House of

Quality (HOQ). HOQ menerjemahkan suara konsumen ke dalam persyaratan

teknis bagaimana cara organisasi agar dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Langkah-langkah dalam penyusunan matriks HOQ adalah sebagai berikut

(Besterfield et al. dalam Hepi Risenasari 2009) :

1. Mendaftarkan Persyaratan Pelanggan (What)

`Pada penyusunan matriks HOQ langkah pertama dimulai dari penyusunan

persyaratan pelanggan. untuk mengetahui persyaratan pelanggan terhadap suatu

produk dimulai dengan membuat daftar tujuan. Daftar ini disebut sebagai apa

yang konsumen butuhkan atau harapkan dalam sebuah produk khusus.Daftar ini

sering disebut APA yang dibutuhkan oleh pelanggan terhadap suatu produk.

Daftar persyaratan pelanggan terdiri atas dua yaitu persyaratan pelanggan primer

dan persyaratan pelanggan sekunder. Daftar persyaratan pelanggan ini biasanya

bersifat umum. Definisi lebih jauh dilakukan dengan mendefinisikan persyaratan

pelanggan sekunder baru dan lebih detail yang dibutuhkan untuk mendukung

persyaratan pelanggan primer, dengan kata lain sebuah persyaratan pelanggan

primer mungkin meliputi banyak persyaratan pelanggan sekunder. Pada langkah

ini digunakan kuesioner yang harus diisi oleh responden (konsumen).

3. Mendaftarkan Persyaratan Teknik (How)

Pembuatan HOQ bertujuan untuk mendesain atau mengubah desain dari

suatu produk agar memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Setelah kebutuhan

dan harapan konsumen ditunjukan dalam persyaratan pelanggan, selanjutnya

adalah penyusunan karakteristik teknik. Tim QFD harus menyusun karakteristik

teknik atau persyaratan teknik (BAGAIMANA) yang dapat mempengaruhi satu
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atau lebih persyaratan pelanggan, Persyaratan teknik ini akan menempati bagian

atap rumah dari matriks House Of Quality.

Daftar persyaratan teknik terbagi menjadi dua yaitu persyaratan teknik

primer dan persyaratan teknik sekunder. Persyaratan teknik primer biasanya

bersifat umum. Sedangkan persyaratan teknik sekunder biasanya lebih detail dari

persyaratan teknik primer, dibutuhkan untuk mendukung persyaratan teknik

primer. Untuk memperoleh persyaratan teknik dilakukan wawancara terkendali

dengan pihak perusahaan dengan mengacu pada standar mutu pelayanan restoran

atau rumah makan. Untuk pengembangan persyaratan teknik lainnya, beberapa

persyaratan teknik diperoleh dari mengidentifikasi produk sejenis dari perusahaan

kompetitor.

4. Mengembangkan Matriks Hubungan Antara Persyaratan Pelanggan

Dengan Persyaratan Teknik

Langkah selanjutnya adalah membandingkan persyaratan pelanggan

dengan persyaratan teknik, dan menentukan hubungannya masing-masing.

Mencari hubungan antara persyaratan teknik bisa menjadi sangat membingungkan

karena setiap persyaratan pelanggan mungkin mempengaruhi lebih dari satu

persyaratan teknik dan sebaliknya. Untuk menentukan hubungan antara

persyaratan teknik dengan persyaratan pelanggan digunakan matriks hubungan

yang di susun oleh Tim QFD perusahaan. Matriks hubungan digunakan untuk

menunjukkan dengan grafik derajat pengaruh antara setiap persyaratan teknik dan

persyaratan pelanggan.

5. Mengembangkan matriks hubungan antar persyaratan teknik

Matriks hubungan antar persyaratan teknik digunakan untuk

mengidentifikasi persyaratan teknik mana saja yang saling mendukung dan saling

bertentangan satu sama lain. Untuk menunjukan kekuatan yang terjadi antar

persyaratan teknik.

6. Penilaian Kompetitif

Penilaian kompetitif merupakan tabel bobot (atau grafik) yang melukiskan

penilaian produk kompetitor. Tabel penilaian kompetitif dipisahkan menjadi duav

kategori, yaitu penilaian kompetitif pelanggan dan penilaian kompetitif

teknik.Penilaian kompetitif pelanggan membuat sebuah blok kolom berhubungan
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dengan setiap persyaratan pelanggan dalam HOQ di sisi kanan matriks hubungan.

Sedangkan penilaian kompetitif teknik membuat sebuah blok baris berhubungan

dengan setiap persyaratan teknik dalam HOQ dibawah matriks hubungan

7. Mengembangkan Prioritas Persyaratan Pelanggan

Prioritas persyaratan pelanggan membuat sebuah blok kolom berhubungan

dengan setiap persyaratan pelanggan dalam HOQ di sisi kanan penilaian

kompetitif pelanggan. Prioritas persyaratan pelanggan ini terdiri dari kolom untuk

kepentingan bagi pelanggan, nilai sasaran, faktor skala kenaikan, point penjualan

dan bobot absolut.Setiap persyaratan pelanggan diberi rating berdasarkan tingkat

kepentingannya bagi pelanggan. Rating kepentingan berguna untuk

memprioritaskan usaha dan membuat keputusan trade-off


