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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Profil Perusahaan

Kantin SLU Madani adalah kantin milik  Badan Layanan (BLU) UIN

Suska Riau. Kantin ini didirikan pada tahun 2011. Kantin SLU Madani ini adalah

salah satu kantin yang memiliki tema kantin sebagai sarana istirahat  mahasiswa

UIN Suska Riau. Kantin SLU Madani ini merupakan Kantin Milik Badan

Layanan Umum (BLU) UIN Suska Riau dan selalu di kontrol oleh BLU UIN

Suska riau dalam kebersihan lingkungan dan kebersihan makanannya. Dalam

perkembangannya, Kantin SLU Madani ini  terus melaksanakan  peningkatan

kualitas layananya. Selain itu, keberhasilan suatu produk dan layanan jasa

tergantung dari bagaimana produk tersebut memenuhi harapan konsumen. Elemen

tidak berwujud yang ditawarkan oleh kantin SLU Madani adalah jasa berupa

pelayanan penyediaan makanan. Variasi makanan yang di sediakan di kantin SLU

Madani yaitu menu sarapan pagi lontong, nasi goreng, mie goreng, mie rebus

dan soto padang dan untuk menu makan siang  berbagai macam sambal dan ada

juga pecal lele.

Kantin SLU Madani ini dipimpin oleh seorang direktur yang tugasnya

mengontrol kerja dari manager dan manggaji manager serta juga bisa

menambahkan modal bagi pengembangan restoran. Jabatan dibawah direktur

adalah manajer tugasnya yaitu mengawasi kinerja pegawai kantin. Manager yang

menangani keseluruhan operasional kantin sehari- hari dan juga juga menyusun

laporan keuangan secara periodik  untuk dipertanggung jawabkan kepada pemilik

direktur. Laporan keuangan tersebut terdiri dari kasir sedangkan laporan

pengeluaran diperoleh dari kepala bagian persediaan  yang bertugas menyediakan

bahan masakan dan pengeluaran  lainnya yang yang digunakan dalam operasional

kantin dan sekaligus menggaji karyawan. Selanjutnya pelayanan, melayani

pelanggan secara langsung dan juga bertugas menghidangkan menu kepada

pelanggan kemudian bertugas membersihkan meja setelah pelanggan menyantap

hidangan. Selanjutnya koki masak tuganya adalah menyipkan semua menu

makanan. Selanjutnya Cleaning Service yaitu bertugas membersihkan kantin.
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Jadwal pembersihan yaitu sebelum kantin dibuka dan setelah ditutup kemudian

apabila pada saat dibuka dan terlihat kotor maka cleaning service juga harus

membersihkannya dengan memperhatikan keadaan kantin harus dalam keadaan

yang tidak ramai.

4.2 Pengumpulan Data

Pada tahap ini data yang dikumpulkan ialah data–data yang bersifat

kualitatif, yaitu berupa informasi mengenai atribut tingkat pelayanan yang

diperoleh dari hasil wawancara. Data – data ini diperlukan untuk tahap berikutnya

yaitu pembuatan kuisioner.

Tidak seperti pada metode QFD seperti biasanya, pada penelitian

pengumpulan data kualitatif berupa data – data yang termasuk dalam atribut

tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan kantin SLU Madani UIN

Suska Riau ini didapatkan dari penyebaran kuesioner. Data-data atribut tingkat

pelayanan jasa perawatan di kantin SLU Madani UIN Suska Riau berdasarkan

dimensi ServQual yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tabel atribut tingkat pelayanan kantin SLU Madani
No Atribut pertanyaan

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih
2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman
3 Tersedianya toilet untuk pelanggan
4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon
5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU
6 tempat pengambilan air minum yang memadai

Reliability (Kemampuan)
7 Adanya persedian bermacam-macam menu makanan
8 Kemudahan dalam mengikuti presedur dan mekanisme pelayanan

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan harga yang murah di
kantin SLU

10 Rasa makanan yang disediakan kantin SLU memuaskan

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan dan kesedian waktu
pelanggan
Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan
13 Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika menerima keluhan pelanggan

Assurance( Jaminan)
14 Tempat parkir yang aman

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan rapi dalam memberikan
pelayanan
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Tabel 4.1. Tabel atribut tingkat pelayanan kantin SLU Madani (lanjutan)
No Atribut pertanyaan

Empathy(Empati)
16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas
17 karyawan memberikan pelayanan dengan ramah

4.3 Uji Validitas

Dari hasil jawaban yang diberikan oleh konsumen terhadap setiap atribut

pada kuisioner tingkat kepentingan dan kinerja diuji menggunakan program SPSS

17.0 melalui uji validitas yang dilakukan, didapatkan telah valid semua. Ini dapat

dilihat pada table 4.2.

Dari perhitungan diperoleh r tabel sebesar 0,165. Jika hasil r hitung lebih

besar dari r Tabel (0,165) berarti valid. Untuk uji validitas data kepentingan dan

kinerja pada tingkat pelayanan jasa kantin SLU Madani UIN Suska Riau dapat

dilihat pada tabel–tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Uji Validitas Tingkat Persepsi Pelayanan Jasa kantin SLU Madani UIN
Tabel
No Atribut pertanyaan r hitung r Tabel Keterangan

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih 0,678 0,165 Valid

2
Suasana ruangan di kantin SLU yang
nyaman 0,664 0,165 Valid

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 0,553 0,165 Valid

4
pemesanan dapat dilakukan melalui
telepon 0,338 0,165 Valid

5
Fasilitas parkir yang memadai di
kantin SLU 0,471 0,165 Valid

6
tempat pengambilan air minum yang
memadai 0,617 0,165 Valid
Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam
menu makanan 0,680 0,165 Valid

8
Kemudahan dalam mengikuti
presedur dan mekanisme pelayanan 0,645 0,165 Valid

9

Menyediakan makanan yang
berkualitas dan harga yang murah di
kantin SLU 0,590 0,165 Valid

10
Rasa makanan yang disediakan kantin
SLU memuaskan 0,695 0,165 Valid
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Tabel 4.2. Uji Validitas Tingkat Persepsi Pelayanan Jasa kantin SLU Madani UIN
Suska Riau (lanjutan)

No Atribut pertanyaan r hitung r Tabel Keterangan

11

Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu
pelanggan 0,783 0,165 Valid

Responsiveness (cepat tanggap)

12
pegawai siap untuk memberikan
pelayanan 0,747 0,165 Valid

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat
ketika menerima keluhan pelanggan 0,756 0,165 Valid

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 0,700 0,165 Valid

15

Karyawan bersikap ramah,sopan,
tertip dan rapi dalam memberikan
pelayanan 0,699 0,165 Valid

Empathy(Empati)

16
memberikan informasi dan petunjuk
yang jelas 0,589 0,165 Valid

17
karyawan memberikan pelayanan
dengan ramah 0,589 0,165 Valid

Tabel 4.3. Uji Validitas Tingkat Harapan Pelayanan Jasa kantin SLU Madani UIN
Suska Riau.

No Atribut pertanyaan r hitung r Tabel Keterangan

Tagible (berwujud)

1 Ruang kantin yang bersih 0,588 0,165 Valid

2
Suasana ruangan di kantin SLU yang
nyaman 0,637 0,165 Valid

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 0,479 0,165 Valid

4
pemesanan dapat dilakukan melalui
telepon 0,380 0,165 Valid

5
Fasilitas parkir yang memadai di
kantin SLU 0,319 0,165 Valid

6
tempat pengambilan air minum yang
memadai 0.619 0,165 Valid

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam
menu makanan 0,649 0,165 Valid

8
Kemudahan dalam mengikuti
presedur dan mekanisme pelayanan 0,749 0,165 Valid

9

Menyediakan makanan yang
berkualitas dan harga yang murah di
kantin SLU 0,747 0,165 Valid
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Tabel 4.3. Uji Validitas Tingkat Harapan Pelayanan Jasa kantin SLU Madani UIN
Suska Riau (lanjutan)

No Atribut pertanyaan r hitung r Tabel Keterangan

10
Rasa makanan yang disediakan
kantin SLU memuaskan 0,594 0,165 Valid

11

Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu
pelanggan 0,700 0,165 Valid

Responsiveness (cepat tanggap)

12
pegawai siap untuk memberikan
pelayanan 0,689 0,165 Valid

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat
ketika menerima keluhan pelanggan 0,686 0,165 Valid

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 0,538 0,165 Valid

15

Karyawan bersikap ramah,sopan,
tertip dan rapi dalam memberikan
pelayanan 0,721 0,165 Valid

Empathy(Empati) 0,165

16
memberikan informasi dan petunjuk
yang jelas 0,674 0,165 Valid

17
karyawan memberikan pelayanan
dengan ramah 0,707 0,165 Valid

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan dari hasil

pengukuran kuisioner. Keandalan disini dapat diartikan bahwa berapa kalipun

suatu atribut dalam kuisioner itu ditanyakan kepada responden yang berbeda maka

hasilnya tidak akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban responden

sebelumnya. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17.0

dengan ketententuan α hitung lebih besar dari r Tabel (0,165). Untuk hasil uji

dapat dilihat pada lampiran dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Uji Reliabilitas

Reliabilitas R Tabel α hitung Keterangan

Tingkat Persepsi 0,165 0,921
Reliabel

Tingkat Harapan 0,165 0,924 Reliabel
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Dari hasil diatas tampak bahwa nilai alpha untuk masing – masing

kuisioner lebih besar dari pada r Tabel yaitu 0,165 jadi dapat disimpulkan bahwa

hasil kuisioner adalah reliable.

4.5 Pengolahan Data

4.5.1 Menentukan Voice of Customer (WHATs)

Suara konsumen atau suara pelanggan dilihat sebagai keinginan pelanggan

yang diperoleh dari selisih antara persepsi dan harapan dengan nilai negatif.nilai

negatif dari selisih tersebut menandakan kelemahan pelayanan karena berada

dibawah harapan pelanggan.

Tabel 4.5. Gap Persepsi dan Harapan Pelanggan
No Atribut pertanyaan Persepsi Harapan Gap

Tagible (berwujud)

1 Ruang kantin yang bersih 3.64 4.51 -0.87
2 Suasana ruangan di kantin SLU yang

nyaman 3.47 4.42 -0.95
3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 3.6 4.38 -0.78
4 pemesanan dapat dilakukan melalui

telepon 3.36 3.73 -0.37
5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin

SLU 3.84 4.18 -0.34
6 tempat pengambilan air minum yang

memadai 2.97 4.35 -1.38
Reliability (Kemampuan)

7 Adanya persedian bermacam-macam
menu makanan 2.96 4.33 -1.37

8 Kemudahan dalam mengikuti presedur
dan mekanisme pelayanan 3.16 4.22 -1.06

9 Menyediakan makanan yang berkualitas
dan harga yang murah di kantin SLU 2.9 4.26 -1.36

10 Rasa makanan yang disediakan kantin
SLU memuaskan 2.97 4.35 -1.38

11 Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu pelanggan 3.23 4.18 -0.95
Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan
pelayanan 3.26 4.24 -0.98

13 Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 3.28 4.26 -0.76
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Tabel 4.5. Gap Persepsi dan Harapan Pelanggan( Lanjutan)
No Atribut pertanyaan Persepsi Harapan Gap

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 3.61 4.21 -0.6
15 Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip

dan rapi dalam memberikan pelayanan 3.47 4.26 -0.79

Empathy(Empati)

16
memberikan informasi dan petunjuk yang
jelas 3.35 4.29 -0.94

17
karyawan memberikan pelayanan dengan
ramah 3.36 4.36 -1

4.5.2 Menentukan Technical Respon (HOWs)

Respon teknis adalah respon yang diberikan oleh perusahaan untuk

memenuhi customer needs. Respon teknis ini diperoleh dengan cara wawancara

dengan pihak perusahaan. Respon ini diberikan untuk meningkatkan kualitas

produk terhadap atribut–atribut yang dipentingkan konsumen. Respon teknis yang

muncul pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Technical Respon (HOWs)
No Technical Respon (HOWs)

1 Penambahan tempat pengambilan air minum

2 Melakukan perubahan pada rasa makanan

3 Menambah menu makaanan

4 Menyediakan telpon husus untuk pelayanan

5 Meningkatkan pelayanan

6 Meningkatkan kebersihan kantin

4.5.3 Menentukan Hubungan Antara WHATs dan HOWs (Relationship)

Relationship matrix memperlihatkan hubungan antara kebutuhan

konsumen dengan respon teknis. Relationship menunjukkan sejauh mana

pengaruh respon teknis yang diberikan dalam meningkatkan kinerja atribut–

atribut layanan yang dipentingkannya. Penentuan hubungan kebutuhan konsumen

dengan respon teknis ini digambarkan dengan simbol (sangat kuat),Ο (sedang),Δ

(mungkin ada/tidak ada) dilakukan oleh pihak peneliti dengan bantuan manajemen

kantin SLU Madani UIN Suska Riau. Hasil dari pemetaan hubungan antara

kebutuhan pelanggan dengan respon teknis dapat dilihat pada gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Hubungan Antara WHATs dan HOWs
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No Atribut pertanyaan 1 2 3 4 5 6

1 Ruang kantin yang bersih

2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan

4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon

5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU

6 tempat pengambilan air minum yang memadai

7

Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan

8

Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan

9

Menyediakan makanan yang berkualitas dan
harga yang murah di kantin SLU

10

Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan

11

Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu pelanggan

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan

13

Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan

14 Tempat parkir yang aman

15

Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan
rapi dalam memberikan pelayanan

16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas

17

karyawan memberikan pelayanan dengan
ramah
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4.5.5 Menentukan Planning Matrix
4.5.5.1 Importance to Customer

Berisi tentang hal – hal yang dipentingkan konsumen terhadap tingkat

kepentingan pelayanan Kantin SLU Madani Uin Suska Riau. Perhitungan

importance to customer dilakukan dengan menjumlahkan data yang terbentuk

untuk masing – masing atribut kemudian dibagi dengan jumlah responden yang

memberikan penilaian.

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rumus :

Contoh perhitungan untuk Ruang kantin yang bersih:

Nilai performance weight untuk atribut Ruang kantin yang bersih

diperoleh dari :

Skala = (1 x 0) + (2 x 0) + (3 x 6) + (4 x 33) + (5 x 61) = 455

Jumlah responden = 100

Importance to customer = 455 / 100 = 4,55

Untuk Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.7. sebagai

berikut :

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Importance to Customer
No Atribut pertanyaan Importance to Customer

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih 4.55

2
Suasana ruangan di kantin SLU yang
nyaman 4.43

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 4.44

4
pemesanan dapat dilakukan melalui
telepon 3.77

5
Fasilitas parkir yang memadai di kantin
SLU 4.26

6
tempat pengambilan air minum yang
memadai 4.33
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Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Importance to Customer(Lanjutan)

No Atribut pertanyaan
Importance to
Customer

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan 4.41

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 4.18

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan
harga yang murah di kantin SLU 4.37

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 4.28

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan
dan kesedian waktu pelanggan 4.29

Responsiveness (cepat tanggap)
12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 4.37

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 4.37

Assurance( Jaminan)
14 Tempat parkir yang aman 4.38

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan rapi
dalam memberikan pelayanan 4.39

Empathy(Empati)
16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas 4.32

17 karyawan memberikan pelayanan dengan ramah 4.39

Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa nilai importance to customer

semakin tinggi nilai akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kepentingan

atribut yang dipentingkan oleh para responden, dimana tingkat kepentingan

tertinggi adalah atribut Ruang kantin yang bersih (4.55). Begitu pula sebaliknya,

semakin rendah nilai akan menunjukkan semakin rendah pula tingkat kepentingan

atribut yang dipentingkan oleh para responden, dimana tingkat kepentingan

terendah adalah Kemudahan dalam mengikuti presedur dan mekanisme pelayanan

(4.18).

4.5.5.2 Customer Satisfaction Performance

Customer satisfaction performance merupakan persepsi konsumen

mengenai seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan oleh Kantin SLU

Madani Uin Suska Riau kepada konsumennya.
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Contoh perhitungan sebagai berikut :

Rumus : = ∑{( )( )
Contoh perhitungan untuk Ruang kantin yang bersih:

Nilai performance weight untuk atribut Ruang kantin yang bersih

(persepsi) diperoleh dari :

Skala = (1 x 2) + (2 x 5) + (3 x 39) + (4 x 35) + (5 x 19) = 364

Jumlah responden = 100

Satisfaction Performance = 364 / 100 = 3,64

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Customer Satisfaction Performance

No Atribut pertanyaan
Customer Satisfaction
Performance

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih 3.64

2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman 3.47

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 3.6

4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 3.36

5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 3.84

6 tempat pengambilan air minum yang memadai 2.97

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan 2.96

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 3.16

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan
harga yang murah di kantin SLU 2.9

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 2.97

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan
dan kesedian waktu pelanggan 3.23
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Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Customer Satisfaction Performance (lanjutan)

No Atribut pertanyaan
Customer Satisfaction
Performance

Responsiveness (cepat tanggap)
12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 3.26

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 3.28

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 3.61

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan
rapi dalam memberikan pelayanan 3.47

Empathy(Empati)

16
memberikan informasi dan petunjuk yang
jelas 3.35

17
karyawan memberikan pelayanan dengan
ramah 3.36

4.5.5.3 Expected Satisfaction Performance
Expected Satisfaction Performance merupakan Harapan konsumen

mengenai seberapa baik tingkat kinerja yang diberikan oleh Kantin SLU Madani

Uin Suska Riau kepada konsumennya.

Contoh perhitungan sebagai berikut :

jumlah responden 100.

Rumus : = ∑{(Skala TK Harapan i)(Jumlah Responden i)Total Jumnla Responden
Contoh perhitungan untuk Ruang kantin yang bersih:

Nilai performance weight untuk atribut Ruang kantin yang bersih

(Harapan) diperoleh dari :

Skala = (1 x 0) + (2 x 4) + (3 x 4) + (4 x 35) + (5 x 59) = 451

Jumlah responden = 100

Satisfaction Performance = 451 / 100 = 4,51
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Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Expected Satisfaction Performance

No Atribut pertanyaan
Expected Satisfaction
Performance

Tagible (berwujud)

1 Ruang kantin yang bersih 4.51

2
Suasana ruangan di kantin SLU yang
nyaman 4.42

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 4.38

4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 3.73

5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 4.18

6
tempat pengambilan air minum yang
memadai 4.35

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan 4.33

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 4.22

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan
harga yang murah di kantin SLU 4.26

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 4.35

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu pelanggan 4.18

Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 4.24

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 4.26

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 4.21

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan
rapi dalam memberikan pelayanan 4.26

Empathy(Empati)

16
memberikan informasi dan petunjuk yang
jelas 4.29

17
karyawan memberikan pelayanan dengan
ramah 4.36

4.5.5.4. Improvement Ratio

Improvement ratio merupakan suatu ukuran dari usaha yang dilakukan

oleh perusahaan untuk mengubah (meningkatkan) customer satisfaction

performance dari sebuah atribut. Metode yang umum digunakan dalam
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menentukan improvement ratio adalah dengan cara membagi Expected

Satisfaction Performance dengan Customer satisfaction performance of

perceived.

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rumus =
Contoh perhitungan untuk atribut Ruang kantin yang bersih:

Improvement ratio = =4,51/3,38=1,33

Untuk perhitungan atribut yang lainnya dapat dilihat pada dilihat pada

tabel 4.10. dibawah ini :

Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Improvement Ratio

No Atribut pertanyaan Improvement Ratio

Tagible (berwujud)

1 Ruang kantin yang bersih 1.23

2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman 1.27

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 1.21

4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 1.11

5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 1.08

6 tempat pengambilan air minum yang memadai 1.46

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan 1.46

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 1.33

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan
harga yang murah di kantin SLU 1.46

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 1.46

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan
dan kesedian waktu pelanggan 1.29

Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 1.30

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 1.29

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 1.16
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Tabel 4.10. Hasil Perhitungan Improvement Ratio(Lanjutan)
No Atribut pertanyaan Improvement Ratio

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan
rapi dalam memberikan pelayanan 1.22
Empathy(Empati)

16
memberikan informasi dan petunjuk yang
jelas 1.28

17
karyawan memberikan pelayanan dengan
ramah 1.29

4.5.5.5 Sales Point

Sales Point merupakan Informasi mengenai kemempuan menjual produk

atau jasa berdasarkan seberapa baik customer Need terpenuhi. Nilai yang paling

umum untuk sales point adalah :

1 Tidak ada titik jual

1.2 Titik penjualan menengah

1.5 Titik Penjualan Kuat

Nilai ini ditentukan berdasrkan nilai sales point. Penentuan sales point ini

dapat dilakukan dengan cara urutan kepentingan. Jadi atribut yang dianggap

paling pentinng diberi 1,5 sedangkan yang dianggap cukup penting diberi nilai 1,2

sedangkan yang dianggap kurang penting di beri nilai 1

Tabel 4.11. Nilai Sales Point

No Atribut pertanyaan Sales Point

Tagible (berwujud)

1 Ruang kantin yang bersih 1.2

2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman 1.2

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 1

4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 1.2

5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 1

6 tempat pengambilan air minum yang memadai 1.2

Reliability (Kemampuan)

7 Adanya persedian bermacam-macam menu makanan 1.5

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan mekanisme
pelayanan 1.2

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan harga
yang murah di kantin SLU 1.5

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 1.5
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Tabel 4.11. Nilai Sales Point (lanjutan)
No Atribut pertanyaan Sales Point

11

Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan dan

kesedian waktu pelanggan 1.2

Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 1.2

13

Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika menerima

keluhan pelanggan 1.2

Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 1

15

Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan rapi dalam

memberikan pelayanan 1.2

Empathy(Empati)

16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas 1

17 karyawan memberikan pelayanan dengan ramah 1.2

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 3 atribut memiliki nilai

titik penjualan kuat, sebanyak 9 atribut memiliki nilai titik penjualan menengah

dan sisanya sebanyak 4 atribut tidak ada nilai titik jual.

4.5.5.6. Raw Weight
Model ini menggambarkan prioritas kebutuhan konsumen yang harus

dikembangkan oleh tim dari masing–masing kebutuhan customer. Raw weight

merupakan suatu nilai yang mengandung importance to customer, improvement

ratio.

Contoh perhitungannya sebagai berikut :

Rumus : ℎ =Importance to Customer x Improvement Ratio

Contoh perhitungannya untuk Ruang kantin yang bersih:

Raw weight = (4.55) x (1.23) = 5.59

Untuk perhitungan hasil dari perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.13.

dibawah ini :
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Tabel 4.12. Hasil Perhitungan Raw Weight
No Atribut pertanyaan Raw Weight

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih 5.59
2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman 5.62
3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 5.37
4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 4.18
5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 4.6
6 tempat pengambilan air minum yang memadai 6.32

Reliability (Kemampuan)

7
aAdanya persedian bermacam-macam menu
makanan 6.43

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 5.55

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan harga
yang murah di kantin SLU 6.38

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 6.24

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan dan
kesedian waktu pelanggan 5.53
Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 5.68

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 5.63
Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 5.08

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan rapi
dalam memberikan pelayanan 5.35
Empathy(Empati)

16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas 5.52
17 karyawan memberikan pelayanan dengan ramah 5.66

4.5.5.7. Normalized Raw Weight

Normalized raw weight adalah nilai raw weight dalam skala 0 sampai 1

yang menunjukkan persentase, diperoleh dari :

Contoh perhitungannya sebagai berikut :

Rumus :

Contoh perhitungan untuk atribut Ruang kantin yang bersih:
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Raw weight = 5.59

Total raw weight = 96.41

Normalized raw weight = 5.59/94.73=0,059

Untuk perhitungan atribut yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

dibawah ini:

Tabel 4.13. Hasil Perhitungan Normalized Raw Weight

No Atribut pertanyaan
Normalized
Raw Weight

Tagible (berwujud)
1 Ruang kantin yang bersih 0.059
2 Suasana ruangan di kantin SLU yang nyaman 0.059
3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 0.056
4 pemesanan dapat dilakukan melalui telepon 0.044
5 Fasilitas parkir yang memadai di kantin SLU 0.048
6 tempat pengambilan air minum yang memadai 0.066

Reliability (Kemampuan)

7
Adanya persedian bermacam-macam menu
makanan 0.067

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur dan
mekanisme pelayanan 0.058

9
Menyediakan makanan yang berkualitas dan harga
yang murah di kantin SLU 0.067

10
Rasa makanan yang disediakan kantin SLU
memuaskan 0.065

11
Jam buka kantin SLU sesuai dengan kebutuhan dan
kesedian waktu pelanggan 0.058
Responsiveness (cepat tanggap)

12 pegawai siap untuk memberikan pelayanan 0.059

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat ketika
menerima keluhan pelanggan 0.059
Assurance( Jaminan)

14 Tempat parkir yang aman 0.053

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip dan rapi
dalam memberikan pelayanan 0.056
Empathy(Empati)

16 memberikan informasi dan petunjuk yang jelas 0.058
17 karyawan memberikan pelayanan dengan ramah 0.059

4.5.5.8 Target
Target merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk

respon teknis yang dimilikinya agar respon teknis perusahaan mampu memenuhi

customer needs. Dengan menentukan target, perusahaan akan memiliki suatu
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tujuan yang jelas dengan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan

performansi respon teknisnya. Penentuan target disini dapat lihat dari hasil

perhitungan normalized contribution dan normalized benchmarking dengan

menentukan nilai tertinggi diantarannya. Target yang ingin dicapai perusahaan

terdapat pada Tabel 4.14. sebagai berikut :

Tabel 4.14. Target
No Atribut Target

1 Penambahan tempat pengambilan air minum 1

2 Melakukan perubahan pada rasa makanan 2

3 Menambah menu makaanan 3
4 Menyediakan telpon husus untuk pelayanan 4

5 Meningkatkan pelayanan 5
6 Meningkatkan kebersihan kantin 6
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Gambar 4.3. Submatriks Perencanaan House of Quality
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No Voice of Customer
1 Ruang kantin yang bersih 1.23 5.59 0.059 1.2

2
Suasana ruangan di kantin SLU yang
nyaman 1.27 5.62 0.059 1.2

3 Tersedianya toilet untuk pelanggan 1.21 5.37 0.056 1

4
pemesanan dapat dilakukan melalui
telepon 1.11 4.18 0.044 1.2

5
Fasilitas parkir yang memadai di kantin
SLU 1.08 4.6 0.048 1

6
tempat pengambilan air minum yang
memadai 1.46 6.32 0.066 1.2

7
Adanya persedian bermacam-macam
menu makanan 1.46 6.43 0.067 1.5

8
Kemudahan dalam mengikuti presedur
dan mekanisme pelayanan 1.33 5.55 0.058 1.2

9
Menyediakan makanan yang berkualitas
dan harga yang murah di kantin SLU 1.46 6.38 0.067 1.5

10
Rasa makanan yang disediakan kantin
SLU memuaskan 1.46 6.24 0.065 1.5

11

Jam buka kantin SLU sesuai dengan
kebutuhan dan kesedian waktu
pelanggan 1.29 5.53 0.058 1.2

12
pegawai siap untuk memberikan
pelayanan 1.30 5.68 0.059 1.2

13
Pihak kantin tanggap dengan cepat
ketika menerima keluhan pelanggan 1.29 5.63 0.059 1.2

14 Tempat parkir yang aman 1.16 5.08 0.053 1

15
Karyawan bersikap ramah,sopan, tertip
dan rapi dalam memberikan pelayanan 1.22 5.35 0.056 1.2

16
memberikan informasi dan petunjuk
yang jelas 1.28 5.52 0.058 1

17
karyawan memberikan pelayanan
dengan ramah 1.29 5.66 0.059 1.2

4.6 Pembentukan House of Quality (HOQ)

Berdasarkan penjelasan dari sub bab  diatas akan dibentuk rumah kualitas

seperti Tabel dibawa ini:


