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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pusat oleh-oleh Deduwa adalah perusahaan pertama di Kota Batu yang 

bergerak pada bidang jasa penjualan oleh-oleh khas berlokasi di JL. Diponegoro 

No. 74 Sisir, Kec Batu. Yang memiliki pelayanan unggulan yang ditawarkan 

seperti pelayanan yang ramah, harga murah, produk sangat beragam dan lengkap, 

fasilitas tempat parkir seluas 1 ha, adanya masjid, kamar transit serta kamar inap, 

Deduwa grosir, kamar mandi, Deduwa resto, Deduwa street food, dan hall room.  

Seiring bertambahnya sektor wisata di Kota Batu sehingga muncul banyak 

pesaing Deduwa yang bermunculan seperti Brawijaya dan HC Putra toko oleh-

oleh dengan menawarkan pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan evaluasi dari 

pengelola Deduwa hal tersebut menjadi perhatian utama yang harus segera 

ditangani untuk tetap unggul dalam persaingan pangsa pasar, sehingga perusahaan 

harus mampu memberikan kepuasan kepada para konsumennya. Salah satu 

caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan dengan 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga akan meningkatkan 

penjualan, karena memuaskan kebutuhan pelanggan merupakan faktor yang 

penting bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan 

dan untuk meningkatkan pendapatan, pelanggan yang tidak puas akan merubah 

keputusannya dengan mencari pelayanan yang baik kepada pesaing.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas 

pelayanan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan 

analisis kinerja pelanggan terhadap jasa pelayanan dengan menggunakan metode 

Service Quality (servQual) dan Model Kano, metode ServQual  memiliki konsep 

bahwa atribut yang memiliki skor tingkat kepuasan rendah jika layanan 

ditingkatkan akan membuat konsumen semakin puas. Metode ini kemudian di 

integrasikan dengan model Kano agar dapat diketahui atribut layanan yang 

menjadi prioritas. Integrasi dari dua metode ini akan memudahkan dalam 

menganalisis serta mengidentifikasi atribut pelayanan dan kebutuhan konsumen. 
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Menurut penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Dudy H. (2016) hasil 

dari penelitian menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode servQual dan 

model kano dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ada pada Seskoal, 

karena secara keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Seskoal belum 

memenuhi harapan para siswanya. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan bagi pihak pengelola Pusat oleh-oleh Deduwa untuk mendapatkan 

atribut pelayanan sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat di 

rumuskan pokok permasalahan untuk penelitian yaitu sebagai berikut  “ 

Bagaimana Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pusat Oleh-oleh Deduwa 

Dengan Menggunakan Integrasi Metode Service Quality dan Kano Model”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen di Pusat Oleh-oleh Deduwa 

berdasarkan dimensi Service Quality (servQual). 

2. Menentukan kategori pada atribut layanan jasa dengan hasil evaluasi Model 

Kano. 

3. Melakukan penggabungan antara metode Service Quality (servQual) dan 

Model Kano untuk menentukan jenis atribut yang menjadi prioritas 

perbaikan. 

4. Memberikan usulan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan Pusat Oleh-

oleh Deduwa berdasarkan kebutuhan konsumen Pusat Oleh-oleh Deduwa 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pusat Oleh-oleh Deduwa Kota Batu 

Penelitian ini akan menghasilkan data untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan Pusat Oleh-oleh 

Deduwa. Hasil akhirnya diharapkan dapat membantu serta memberi 

masukan kepada pihak pengelola Pusat Oleh-oleh Deduwa dalam 

mendapatkan atribut prioritas yang perlu adanya peningkatan atau perbaikan 

agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

2. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai 

penerapan integrasi metode ServQual dan Model Kano dalam upaya 

pengukuran maupun perbaikan kualitas pelayanan pada perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

dan masukan bagi pihak lain yang akan meniliti dengan adanya 

permasalahan yang sama di masa mendatang, khususnya yang berkaitan 

dengan integrasi metode ServQual dan Mode Kano. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada tidak meluas maka perlu diambil batasan-batasan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian adalah pada unit Penjualan Oleh-oleh Deduwa yang 

menjual makanan, minuman, souvenir, dan pakaian. 

2. Masalah yang diteliti adalah bentuk pelayanan jasa berdasarkan dimensi 

Sesuatu yang berwujud (Tangibles), Kehandalan (Reability). Daya 

Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Emphaty). 


