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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Pelayanan  

2.1.1 Definisi Jasa/Pelayanan 

       Pengertian jasa menurut Lovelock dan wright (2007 : 5),  memberi pengertian 

jasa (layanan) adalah suatu kegiatan yang ditawarkan oleh suatu kelompok kepada 

orang lain. Meskipun proses bisa dihubungkan pada suatu produk fisik, kegiatan 

pada dasarnya tidak berwujud dan biasanya tidak mengakibatkan kepemilikan 

suatu faktor produksi. 

       Menurut Philip Kotler (2002 : 486), jasa adalah setiap tindakan kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satu produk fisik. 

       Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jasa adalah 

suatu kegiatan yang ditawarkan oleh pihak lain yang secara fisik kegiatan tersebut 

tidak berwujud tetapi didesain untuk memenuhi kepuasan kepada konsumen. 

       Kualitas suatu jasa lebih sulit dievaluasi oleh konsumen dibandingkan 

kualitas suatu produk fisik, jasa didefinisikan sebagai tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan kepada suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa memiliki 

empat karakteristik umum yang membedakan dengan barang, yaitu: 

a. Tidak berwujud 

Jasa adalah tidak nyata. Tidak seperti produk fisik, ia tidak dapat 

dirasakan, dikecap atau didengakan sebelum ia dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian, pembeli akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa 

tersebut. 

b. Tidak terpisahkan  
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Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan, hal ini tidak berlaku 

pada barang fisik yang diproduksi, ditempatkan pada persediaan, 

didistribusikan melalui pengecer, dan akhirnya dikonsumsi. 

c. Bervariasi 

Jasa-jasa sangat bervariasi, karena ia tergantung kepada siapa yang 

menyediakan jasa dan kapan serta dimana ia disediakan. Para pembeli jasa 

akan berhati-hati terhadap keragaman ini dan seringkali akan 

membicarakannya dengan orang lain sebelum memilih seorang penyedia 

jasa. 

d. Mudah lenyap 

Jasa bersifat mudah lenyap contohnya saja jam tertentu tanpa pasien di 

tempat praktik di tempat dokter akan berlalu begitu saja karena tidak dapat 

disimpan untuk dipergunakan di lain waktu.  

2.1.2 Definisi kualitas 

       Kualitas adalah aktivitas teknik dan manajemen, melalui mana kita mengukur 

karakteristik kualitas dari produk (barang dan/atau jasa), kemudian 

membandingkan hasil tersebut dengan spesifikasi produk yang diinginkan 

pelanggan, serta mengambil tindakan yang tepat apabila ditemukan perbedaan 

antara kinerja aktual dan standar. Peningkatan kualitas sebagai suatu metodologi 

pengumpulan dan analisis data kualitas, serta menentukan dan 

menginterpretasikan pengukuran-pengukuran yang menjelaskan tentang proses 

dalam suatu sistem industri, untuk meningkatkan kualitas produk guna memenuhi 

kebutuhan dan ekspektasi pelanggan (Vincent : 1997). 

       Terkait dengan masalah pelayanan Le Boef dalam Kismoyohadi (2002) 

menyatakan bahwa kualitas layanan merupakan suatu layanan yang diberikan oleh 

pemberi layanan dalam memenuhi keinginan penerima layanan. Definisi ini 

sejalan dengan konsep kualitas modern, karena menganut aspek orientasi 

konsumen. Sedangkan menurut Lewis dan Booms dalam Tjiptono (2008) 

mendefinisikan kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan 
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yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Kedua definisi ini 

memiliki kemiripan karena memandang kualitas pelayanan sebagai suatu 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan 

konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah keinginan yang muncul dari 

ekspektasi/harapan konsumen. Sehingga dengan kata lain faktor utama yang 

memengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan yang diharapkan pelanggan dan 

persepsi terhadap layanan. 

       Berdasarkan uraian dari berbagai sumber di atas, dapat dikatakan kualitas 

pelayanan direpresentasikan dengan kepuasan konsumen. Sehingga untuk 

mengetahui sejauh apa kualitas pelayanan, dapat diketahui dengan mengukur 

kepuasan konsumen. Untuk melihat apakah suatu pelayanan mampu memenuhi 

keinginan konsumen, ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu sistem dengan 

keluhan dan saran, survey kepuasan konsumen. Menurut Parasuraman dkk (1988), 

kepuasan konsumen sendiri dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu ekspektasi 

dan persepsi. 

      Faktor-faktor penyebab masalah kualitas (Herjanto, 2009:396) : 

1. Bahan baku yang tidak sesuai. 

2. Mesin dan alat produksi tidak digunakan secara tepat. 

3. Desain tidak sesuai dengan harapan pelanggan. 

4. Inspeksi dan pengujian tidak tepat. 

5. Tempat penyimpanan barang pengemasan tidak memadai. 

6. Waktu penyimpanan tidak tepat 

7. Sistem penandaan tidak jelas  

8. Tenaga ahli yang dapat menganalisa penyimpangan kurang. 

9. Kesadaran akan kualitas rendah. 

10. Komunikasi tidak lancar. 

       Masalah lain yang muncul ketika mengevaluasi kualitas pelayanan adalah 

karena kualitas pelayanan menjadi berbeda ketika pemberi layanan adalah orang 

yang berbeda. Hal ini terkait variabilitas yang merupakan karakteristik pelayanan. 
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Faktor penerima pelayanan juga mengakibatkan munculnya perbedaan penilaian 

kualitas . karena setiap orang memiliki harapan yang berbeda akan pelayanan 

yang diterimanya. Karenanya penilaian kualitas pelayanan tidak dapat dilakukan 

dengan menggeneralisasikan suatu pelayanan dengan pelayanan lain yang sejenis.  

       Tidak ada suatu standar pengukuran kualitas yang bersifat universal sebagai 

ukuran umum tentang kualitas pelayanan. Ketiadaan standar tersebut membuat 

para pakar mengembangkan berbagai metode untuk mengukur kualitas pelayanan. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas yang 

berorientasi konsumen. Diantaranya adalah metode customer windows, service 

performance, dan service quality (servqual). Ketiga metode ini memiliki konsep 

yang berbeda satu sama lain. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode servqual karena dirasa paling tepat untuk menyelesaikan 

masalah kualitas pelayanan. Metode servqual merupakan kuisioner yang 

digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masiang-masing dimensi, 

sehingga dengan kuisioner ini kita akan mengetahui nilai gap (kesenjangan) yang 

merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima 

dengan harapan terhadap layanan yang akan diterima. 

       Kualitas jasa jauh lebih sukar didefinisikan, dijabarkan dan diukur bila 

dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian 

kualiatas telah lama ada untuk barang-barang berwujud, maka untuk jasa berbagai 

usaha telah dan sedang dikembangkan untuk merumuskan ukuran-ukuran 

semacam itu. Salah satu usaha untuk merumuskan ukuran-ukuran itu adalah 

model servqual.  Karena dalam penilaian kualitas jasa sangat subjektif, hal ini 

yang menyebabkan output jasa tidak seragam tergantung olah siapa, kapan dan di 

mana jasa tersebut dihasilkan. 

2.2 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen 

       Pengukuran kepuasan pelanggan digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

kualitas pelayanan yanag diberikan oleh suatu perusahaan jasa kepada 

konsumennya. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Manajement 
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ada beberapa yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan 

pelanggan diantaranya (Tjiptono, 2003) : 

1. Sistem keluhan dan saran  

Organisasi yang berpusat pelanggan memberikan kesempatan yang luas 

kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. 

Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi 

perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan 

cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang yang berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial kemudian melaporkan teman-

temannya mengenai kelemahan dan kekuatan produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluahan. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi 

pemantauan customer lost rate juga penting. Peningkatan customer lost 

rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan  

Umumnya penelitian mengenai kepusan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survey, baik melalui pos, telepon maupun wawancara langsung. 

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

2.3 Konsep Service Quality (servqual) 
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       Salah satu konsep pengukuran kualitas dalam bidang jasa yang telah 

mendunia adalah dengan menggunakan metode servqual. Konsep ini bukan hanya 

diformulasikan berdasarkan hasil riset yang panjang dan mendalam tetapi juga 

disertai dengan cara-cara pengukuran yang mudah dimengerti. Konsep dari 

metode ini adalah kualitas pelayann dapat diukur dengan membandingkan antara 

pelayanan yang diharapkan (ekspektasi) dengan kinerja pelayanan (persepsi). 

Dengan kata lain metode servqual adalah membandingkan antara harapan dan 

persepsi konsumen atas suatu pelayanan. 

       Dalam metode ini, kualitas layanan mengacu pada lima dimensi pokok, 

diantaranya adalah responsiveness, reliability, assurance, emphaty dan tangible. 

Fitszimmons (2006) berpendapat servqual merupakan alat ukur yang efektif untuk 

survey kepuasan konsumen karena mencakup dimensi-dimensi dari kualitas 

pelayanan. 

       Prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 

1. dilakukan pengukuran harapan dan persepsi pelanggan terhadap dimensi 

kualitas pelayanan. 

Lima dimensi kualitas pelayanan yang bisa diukur adalah responsiveness, 

reliability, assurance, emphaty dan tangible. 

a. Daya tanggap (responsiveness), merupakan keinginan atau adanya niat 

dari para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. Misalnya apakah para staf memiliki 

inisiatif untuk tanggap terhadap setiap kebutuhan pelanggannya. 

b. Kehandalan (reliability), merupakan kemampuan untuk meemberikan 

pelayanaan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

Misalnya waktu operasional yang dijanjikan sesuai dengan kenyataan. 

c. Jaminan (assurance), mencakup pengtahuan, kemampuan, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf kepada para 

pelanggannya. Misalnya apakah para staf yang bekerja di perusahaan 
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bersikap selalu ramah dan selalu dapat meemberikan informasi yang 

tepat kepada setiap pelanggannya. 

d. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. Misalnya para staf mampu memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh para pelanggan atau menyediakan berbagai 

sarana seperti kotak saran yang akan memudahkan pelanggan 

memberikan saran atau kritik yang membangun untuk pihak 

perusahaan. 

e. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana yang lengkap untuk pelanggan. Misalnya 

pendingin ruangan, tempat parkir yang memadai, serta adanya kamar 

mandi untuk pelanggan.  

2. Skor persepsi dibandingkan dengan skor harapan 

Hasil perhitungan skor persepsi dikurangi dengan skor harapan adalah 

gap. Gap positif akan terjadi apabila skor persepsi lebih tinggi dari skor 

harapan. Apabila skor harapan lebih tinggi maka akan diperoleh gap 

negatif atau berarti harapan pelanggan terhadap atribut tersebut belum 

tercapai. Kemungkinan terjadi gap positif ini sangat kecil dan hanya 1 atau 

2 diantara 1000 perusahaan. Sebagian besar gap yang dihasilkan adalah 

negatif. Semakin kecil negatifnya maka semakin baik.  

2.4 GAP  

       Pengolahan data servqual adalah menghitung GAP (Kesenjangan dari 

persepsi dan harapan). Gap diperoleh dari pengurangan nilai rata-rata persepsi 

dengan nilai rata-rata harapan. Parasuraman, Zeithaml,  dana Berry membentuk 

model kualitas jasa yang mayoriti syarat-syarat utama agar penyedia jasa mampu 

memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Model itu mengidentifikasikan lima 

gap yang mengkibatkan kegagalan penyampaian jasa. Kelima gap itu adalah : 
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1. Gap 1 : Persepsi manajemen, yaitu adanya perbedaaan penilaian 

pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi menejemen mengenai 

harapan pengguna jasa.  

2. Gap 2 : Spesifikasi kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi 

menejemen mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi-

spesifikasi kualitas jasa yang ditetapkan. 

3. Gap 3 : Penyampaian jasa, yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyerahan jasa (delivery service).  

4. Gap 4 : Komunikasi pemasaran¸yaitu kesenjangan yang terjadi antara 

jasa yang diberikan melalui iklan, humas dengan penyampaian layanan 

yang sesungguhnya. 

5. Gap 5 : Penyampaian jasa, yaitu perbedaan persepsi antara yang 

dirasakan dengan jasa yang diharapkan oleh pelanggan. 

  

Gambar 2.1 Model konseptual kualitas jasa servqual  
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       Evaluasi kualitas pelayanan menggunakan metode servqual mencakup 

perhitungan perbedaan di antara nilai yang diberikan para pelanggan untuk 

setiap pasang pernyataan berkaitan dengan kepentingan dan kepuasan. 

Skor servqual untuk setiap pernyataan bagi masig-masing pelanggan dapat 

dihitung dengan rumus : 

Skor servqual = skor persepsi-skor ekspektasi 

      Dibandingkan dengan pengukuran sederhana, pengukuran dengan 

analisa gap ini lebih sulit untuk dikomunikasikan. Nilai absolutnya tidak 

banyak berarti apabila tidak dibandingkan dengan hasil sebelumnya atau 

dibandingkan dengan gap dari pesaing dari industri yang sama. 

       Kelemahan yang lain dari servqul adalah jumlah peryataan yang 

menjadi dua kali lipat, yaitu untuk menghitung skor harapan dan skor 

persepsi untuk masing-masing atribut. Secara praktis panjangnya 

pernyataan dalam kuisioner ini mempunyai potensi bias karena besarnya 

jumlah responden yang menolak atau rendahnya keseriusan dalam 

memberikan jawaban. Walaupun demikian harus diakui bahwa hingga kini 

tidak ada satupun pengukuran kepuasan pelanggan yang mempunyai 

pengaruh besar sebesar servqual. 

2.5 Model Kano 

2.5.1 Definisi Kano 

       Model kano adalah model yang bertujuan mengkategorikan atribut-atribut 

produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk/jasa tersebut mampu 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Ketidaktahuan terhadap kategori atribut 

layanan dapat menimbulkan akibat negatif bagi pihak perusahaan. Pemberi 

produk atau jasa tidak menyadari bahwa keinginan konsumen itu berbeda-beda. 

Harus diperhatikan pula bahwa kategori keinginan pelanggan itu tidak akan sama 

sepanjang masa.  
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       Pada saat ini banyak sekali produk sejenis yang beredar yang dapat dipilih 

pelanggan, sehingga hanya produk inovatif yang dapat menarik minat pelanggan 

untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan yang ketat. Strategi yang dapat 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk yang dapat melampaui harapan 

pelanggan adalah dengan memproduksi produk yang mempunyai kualitas yang 

menarik. 

       Model kano bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut produk ataupun 

jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Model kano membedakan tiga tipe produk yang diinginkan 

yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Must be requirements 

Merupakan kriteria dasar dari produk maupun jasa. Konsumen 

menganggap must be requirement sebagai syarat mutlak yang sudah 

semestinya ada. Jika kategori ini tidak dipenuhi maka secara langsung 

konsumen akan merasa tidak puas. Dalam berbagai hal,  must be 

requirements merupakan faktor persaingan yang pasti dan jika tidak 

terpenuhi maka konsumen sama sekali tidak akan tertarik pada produk 

atau jasa yang ditawarkan. Misalnya fasilitas short massage service (SMS) 

pada handphone,itu merupakan fasilitas yang sudah seharusnya ada pada 

handphone kaluaran sekarang. Kepuasana pelanggan tidak akan meningkat 

karena pada handphone terdapat fasilitas SMS, tetapi jika fasilitas ini tidak 

ada maka pelanggan akan secara otomatis tidak akan membeli handphone 

ini. 

b. One dimensional requirements 

       Pada kategori ini, kepuasan konsumen berbanding lurus dengan 

kinerja atribut. Semakin tinggi kinerja atribut, semakin tinggi pula 

kepuasan konsumen. One dimensional requirements selalu dituntut oleh 

konsumen, jika fasilitas ini diberikan maka kepuasan konsumen akan 

langsung meningkat, tetapi jika fasilitas ini tidak ada maka kepuasan 

konsumen akan langsung menurun. Misalnya adalah fasilitas bebas 
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roaming oleh provider jaringan telekomunikasi, jika fasilitas ini diberikan 

maka kepuasan pelanggan akan langsung meningkat, tetapi kepuasan 

pelanggan akan langsung menurun jika tidak ada fasilitas bebas roaming.  

c. Attractive requirements

       Kategori ini merupakan kriteria produk yang memiliki pegaruh paling 

besar pada kepuasan konsumen jika diberikan. Attractive requirements 

tidak dituntut harus ada oleh konsumen. Pemenuhan kategori ini akan 

menyebabkan peningkatan kepuasan pada konsumen yang sangat tinggi. 

Tetapi jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan penurunan tingkat 

kepuasan. Misalnya pada handphone diberi fasilitas MP3, maka kepuasan 

pelanggan akan meningkat sangat pesat, karena pelanggan tidak menuntuk 

fasilitas itu diberikan . tetapi jika pada handphone tidak terdapat fasilitas 

MP3 maka kepuasan pelanggan tidak akan menurun. Perlu diperhatikan 

juga bahwa kategori pelanggan itu tidak akan sama sepanjang masa, tetapi 

akan berubah sesuai dengan perkembangan jaman. 

       Dengan mempertimbangkan model kano, dapat terlihat bahwa 

tidaklah cukup bagi organisai untuk memuaskan konsumen dengan 

memenuhi kebutuhan must be dan one dimensional mereka untuk bertahan 

dalam persaingan yang ketat ini.  

2.5.2 Manfaat klasifikasi model kano 

       Adapun keuntungan yang didapatkan dengan melakukan klasifikasi 

customer requirements dengan model kano adalah sebagai berikut: 

a. Prioritas untuk pengembangan produk. Sebagai contoh, sangatlah tidak

menguntungkan melakukan investasi dalam peningkatan kategori must

be yang berada pada level memuaskan. Lebih baik meningkatkan

kategori one dimensional atau attractive karena keduanya memiliki

pengaruh yang lebih besar pada kualitas produk dan tingkat  kepuasan

konsumen.

b. Product requirements lebih dipahami. Kriteria produk yang memiliki

pengaruh paling besar pada kepuasan konsumen dapat diidentifikasi.
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Mengklasifikasikan product requirement ke dalam dimensi must be, 

one dimensional dan attractive agar lebih fokus.  

c. Metode kano menyediakan bantuan dalam kondisi trade-off, dalam 

tahap pengembangan produk. Jika terdapat dua product requirements 

yang tidak dapat dipenuhi secara bersamaan karena alasan teknis atau 

finansial, kriteria tersebut dapat diidentifiksikan dengan melihat  mana 

yang memiliki pengaruh paling besar pada kepuasan konsumen. 

d. Menemukan dan memenuhi attractive requirements akan menciptakan 

perbedaan yang sangat besar. Produk yang hampir memenuhi kepuasan 

akan kategori must be dan one dimensional dipandang sebagai produk 

yang rata-rata ada karena itu dapat digantikan dengan mudah. 

 

Gambar 2.2 Kuadran Kano 

2.5.3 Prosedur Model Kano 

              Langkah-langkah penelitian dengan menggunakan model kano: 

1. Identifikasi atribut. Identifikasi atribut dilakukan dengan melakukan 

pengelompokan berdasarkan dimensi servqual. Dari atribut-atrribut itu 

disusun kuisioner yang dikelompokkan menurut dimensi servqual.  
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2. Membuat kuisiner kano. Contoh kuisioner yang digunakan untuk 

menentukan preferensi konsumen.  

Functional    Atribut skor 

Ruangan bersih  1=Suka 2=Mengharapkan 3=Netral 

4=Toleransi     5=Tidak suka 

Disfunctional  Atribut skor 

Ruangan tidak bersih 1=Suka 2=Mengharapkan 3=Netral 

4=Toleransi    5=Tidak suka 

3. Langkah 3. Langkah-langkah mengklarifikasi atribut berdasarkan 

model kano. 

a. Menentukan kategori atribut tiap responden berdasarkan tabel 

evaluasi kano pada tabel 2.1 berikut. 

Dalam membuat pernyataan, pernyataan yang telah diuji terlebih 

dahulu validitas dan reliabilitas. Kelima variabel dalam kano 

tersebut termasuk skala likert karena memiliki gradiasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Untuk setiap variabel tidak diberi 

skor dalam pengolahan datanya tetapi mengikuti langkah-langkah 

yang sesuai dengan model kano yaitu dengan menggunakan tabel 

evaluasi kano seperti yang terlihat pada tabel 2.1  

Tabel 2.1  Evaluasi Kano 

Customer Requirements 

Disfunctional 

1 2 3 4 5 

Suka Mengharapkan Netral Toleransi Tidak suka 

F
u

n
ct

io
n

al
 

Suka Q A A A O 

mengharapkan R I I I M 

Netral R I I I M 

Toleransi R I I I M 

Tidak suka R R R R Q 

Sumber : Pawitra, Meitha dan Irawati, 2012 
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Keterangan: 

Q = Questionable  (diragukan) 

R = Reverse (kemunduran) 

A = Attractive (menarik) 

I = Indifferent (netral) 

O = One dimensional (satu ukuran) 

M = Must be (keharusan) 

4. Memproses hasil jawaban kuisioner dengan menggunakan blauth’s 

formula dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) > jumlah 

nilai (indifferent + reverse + questionable) maka grade diperoleh 

nilai paling maksimum dari ( one dimensional, attractive, must be). 

b. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) < jumlah 

nilai (indifferent + reverse + questionable) maka grade diperoleh 

nilai paling maksimum dari (indifferent, reverse, questionable). 

c. Jika jumlah nilai (one dimensional + attractive + must be) = jumlah 

nilai (indifferent + reverse + questionable) maka grade diperoleh 

nilai paling maksimum di antara semua kategori kano ( one 

dimensional, attractive, must be, indifferent, reverse, 

questionable). 

5. Menganalisa hasil proses  

Langkah yang dilakukan dengan memposisikan setiap atribut 

pernyataan. Untuk memposisikan diperlukan rata-rata dari satisfaction 

dan dissatisfaction dari setiap atribut. Setelah diketahui atribut-atribut 

yang termasuk kategori keunggulan dan kelemahan serta diketahui 

atribut-atribut termasuk dalam kategori kano, maka langkah 

selanjutnya adalah mengintegrasikan klasifikasi atribut berdasarkan 

kategori kano dengan identifikasi keunggulan dan kelemahan sehingga 

dapat mengetahui atribut yang mana saja untuk prioritas dipertahankan 

atau ditingkatkan.         


