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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kualitas 

2.1.1 Definisi Kualitas 

Kualitas sangat penting dalam menentukan kinerja suatu perusahaan 

manufaktur ataupun perusahaan jasa, produk dan jasa yang berkualitas adalah 

produk yang dan jasa yang sesuai dengan apa yang di inginkan oleh konsumen. 

Oleh karena itu, organisasi maupun perusahaan perlu mengenal konsumennya 

dengan mengetahui kebutuhan dan keinginannya.  

Menurut Feigenbaum (1982: 7) menyatakan, bahwa kualitas adalah kepuasan 

pelanggan sepenuhnya (fill customer statisfication). Suatu produk berkualitas 

apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen,yaitu sesuai 

dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.  

Menurut Deming (1982:176) menyatakan, bahwa kualitas adalah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran mendefinisikan kualitas sebagai fitness for 

use maka Deming mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan 

pasar atau konsumen ,yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas 

suatu produk. 

Dari berbagai pengertian tentang kualitas yang dinyatakan oleh para ahli 

memberikan suatu kesamaan, yaitu kualitas merupakan keunggulan suatu produk 

barang atau jasa, dengan selalu menciptakan barang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan, maka akan menciptakan kepuasan dan menumbuhkan loyalitas 

pelanggan. Kualitas tidak hanya dilihat dari proses dan produk akhir yang 

dihasilkan namun juga ditinjau dari lingkungan sekitarnya seperti sumber daya 

manusia. 

Menurut Handoko (2002) produk yang berkualitas dapat dilihat dari kondisi 

sebuah barang berdasarkan pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur 

yang telah ditetapkan, semakin sesuai standar yang ditetapkan maka akan dinilai 

produk tersebut semakin berkualitas.  



 

5 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rumanintya L (2016) pada industri 

rumahan yang memproduksi kue kering, dihasilkan bahwa produk akan dikatakan 

berkualitas apabila memenuhi persyaratan kue kering bertekstur empuk, berwarna  

coklat kekuning-kuningan, kue kering tidak patah, bentuknya sesuai cetakan , 

kemasan rapi dan menarik sebelum proses pengemasan. 

 

2.1.2 Jenis Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dapat dibedakan ke dalam dua kriteria yaitu jenis kualitas 

pelayanan yang baik dan kualitas pelayanan yang buruk. 

a. Kualitas pelayanan yang baik adalah jenis pelayanan yang memuaskan dan 

sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Namun jika 

pelayanan ini dapat melampaui harapan konsumen, maka jenis kualitas 

pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas 

atau sangat memuaskan. 

b. Kualitas pelayanan yang buruk adalah jenis pelayanan yang berada jauh di 

bawah standar atau tidak sesuai dengan ekspetasi pelayanan yang diharapkan 

oleh konsumen. 

Kualitas pelayanan ini bersifat fleksibel dan dapat dirubah. Dalam proses 

perubahan kualitas pelayanan tersebut diperlukan beberapa hal untuk menunjang 

prosesnya. Misalnya survei atau observasi kepada pelanggan, termasuk di 

dalamnya berupa masukan, pendapat maupun feedback tentang pelayanan yang 

telah diberikan. 

Konsep kualitas pelayanan dapat digambarkan dengan baik oleh sebuah cerita 

mengenai Bill Marriot, Jr., pemimpin puncak Hotel Marriot, mewawancarai calon 

manager (Kotler, 1996:664). Bill Marriot bercerita kepada calon karyawan bahwa 

rangkaian hotel ingin memuaskan 3 kelompok yaitu pelanggan, karyawan, dan 

pemegang saham. Walaupun semua kelompok penting, dia bertanya bagaimana 

urutan kelompok yang harus dipuaskan. Kebanyakan calon mengatakan, pertama 

memuaskan pelanggan. Akan tetapi Marriot mempunyai pendapat lain. Pertama, 

karyawan harus dipuaskan, bila karyawan mencintai pekerjaannya dan merasa 

bangga akan hotelnya, mereka akan melayani pelanggan dengan baik. Pelanggan 
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yang puas akan sering kembali menginap di Marriot. Lebih lanjut, menghadapi 

pelanggan yang merasa senang akan membuat karyawan bahkan lebih puas lagi 

dan hasilnya adalah pelayanan lebih baik dan bisnis akan berulang lebih sering, 

yang dampaknya akan menaikkan tingkat laba yang akan memuaskan pemegang 

saham Marriot. 

2.1.3  Kualitas Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak melibatkan 

kepemilikan apapun. Produk jasa mungkin atau mungkin tidak berkaitan dengan 

produk fisik (Kotler, 2003). 

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang output-nya bukan suatu produk 

fisik yang umumnya dikonsumsi bersama dengan waktu produksi dan memberi 

nilai tambah seperti kenikmatan, hiburan santai, kesehatan, bersifat tidak 

berwujud (Zeithaml, V.A, 2002). 

Jasa adalah tindakan atau kinerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan 

pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan mewujudkan 

perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut 

(Lovelock, Cristopher H dan Wright, 2005).  

Definisi jasa tersebut dapat di simpulkan bahwa jasa merupakan kegiatan 

yang tidak berwujud yang diberikan satu pihak kepihak lain dengan output bukan 

suatu produk fisik dan memberikan manfaat kepada penerimanya. Maka kualitas 

jasa adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang di dapatkan dari 

satu pihak yang melebihi keinginan dan harapan pelanggan serta memberikan 

manfaat secara langsung.  Sedangkan kualitas jasa merupakan upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (Nasution, 2004).  Jasa bisa diklasifikasikan berdasarkan beraneka 

ragam kriteria. (Lovelock, Cristopher H dan Wright, 2005), jasa dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat dan tindakan jasa 

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 
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3. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 

konstan dalam penyampaian jasa 

4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

5. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

 

2.1.4 Dimensi Kualitas Jasa 

Dimensi digunakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dalam suatu 

pelayanan jasa. Ada beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas 

suatu industri jasa. Menurut Garvin (1996), dimensi kualitas jasa yaitu sebagai 

berikut : 

1. Communication, yaitu komunikasi atau hubungan antara konsumen dengan 

pemberi jasa. Contohnya selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan 

termasuk didalamnya adalah penjelasan mengenai jasa / layanan yang 

ditawarkan, biaya jasa, trade-off antara jasa dan biaya, serta proses 

penanganan masalah potensial yang mungkin timbul. 

2. Credibility, yaitu kepercayaan pihak konsumen terhadap pemberi jasa. 

Contohnya seperti menyangkut nama dan reputasi perusahaan, karakteristik 

pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. 

3. Tangibles,yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada konsumen harus 

dapat diukur dan dibuat standarnya.seperti pegawai, fasilitas, peralatan, 

tampilan fisik dari pelayanan misalnya pada kartu kredit plastik. 

4. Security, yaitu keamanan terhadap jasa yang telah ditawarkan secara fisik, 

finansial dan kerahasiaan) dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.. 

5. Knowing the costumer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada 

konsumen atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan 

konsumen. 

6. Reliability, yaitu konsistensi kinerja serta kemampuan pemberi jasa dalam 

memenuhi janji-janjinya kepada konsumen. Hal ini berarti perusahaan 

mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal (right the first time), 

memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya menyampaikan jasa 
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sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan data (record) secara tepat, 

dan mengirimkan tagihan yang akurat. 

7. Responsiveness, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan 

harapan konsumen .Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu layanan, 

pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali 

pelanggan, dan penyampaian layanan secara tepat. 

8. Competence, yaitu kemampuan atau ketrampilan pemberi jasa yang 

dibutuhkan setiap orang yang berada dalam perusahaan untuk memberikan 

jasanya kepada konsumen. Contohnya adalah pengetahuan dan keterampilan 

karyawan kontrak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan 

operasional, dan kapabilitas reset organisasi. 

9. Courtesy, yaitu kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan 

personil. Contohnya resepsionis, operator telepon, bell person, teller bank, 

dan lain-lain 

10. Access, yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak 

konsumen.Contohnya, telepon, surat, email, fax dan seterusnya dan jam 

operasi nyaman. 

Dalam perkembangan kesepuluh dimensi kualitas tersebut diringkas menjadi 

lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya 

sebagai berikut : (Parasuraman, Berry,Zeithaml, 1990) dalam (Wahyuni HC, dkk, 

2015), yang akan menjadi acuan utama dalam penelitian kepuasan penumpang 

atas jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan pernerbangan yaitu: 

1. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan harapan konsumen mengenai kecepatan, ketepatan 

waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. Misalnya 

ketepatan keberangkatan dan waktu tiba, reservasi tiker mudah, informasi 

jadwal penerbangan jelas dan tepat, mudah membeli tiket, kecepatan 

pengambilan bagasi. 

2. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu sikap tanggap saat memberikan 

pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian 

yang jelas dan mudah dimengerti. Contohnya kecepatan dan kesigapan 
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petugas dalam memberikan pelayanan, kecepatan dan kesigapan pramugari 

dalam memberikan pelayanan, kecepatan pelayanan transit,penanganan 

keluhan penumpang. 

3. Jaminan (Assurance), yaitu jaminan dan kepastian yang diperoleh konsumen 

berupa sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan 

yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

Contohnya jaminan pengembalian tiket, kepastian tempat duduk di pesawat. 

4. Empati (Emphaty), yaitu memberikan kemudahan dalam melakukan hubungan 

dan dapat berkomunikasi dengan baik. Contohnya sikap petugas dan 

pramugari memberikan perhatian secara individu kepada pelanggan, 

bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang. 

5. Bukti Fisik (Tangibles), yaitu bukti konkret kemampuan suatu perusahaan 

untuk menampilkan yang terbaik untuk konsumen. Baik dari sisi fisik 

tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga 

penampilan karyawan. Contohnya kebersihan kerapian awak pesawat, fasilitas 

keselamatan penerbangan, kenyamanan tempat duduk. 

 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah tujuan utama setiap perusahaan, karena 

kepuasan tersebut salah satu faktor penunjang berjalannya atau majunya suatu 

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan. 

Dalam konteks kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan pelanggan, 

consensus telah dicapai bahwa harapan pelanggan (customer expectation) 

memainkan peran penting sebagai standar perbandingan dalam mengevaluasi 

kualitas maupun kepuasan. Menurut Olson dan Dover, ekspektasi pelanggan 

merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk, 

yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk bersangkutan 

(Tjiptono dan Chandra, 2011). 
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Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua 

unsur kata, yaitu satis yang artinya cukup baik atau memadai dan facio yang 

memiliki arti melakukan atau membuat. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya 

pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 

2011). Konsep kepuasan konsumen sendiri bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan 

dapat merupakan suatu proses yang sederhana maupun kompleks dan rumit. 

Peranan suatu individu dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam pemberian 

servis kepada konsumen akan sangat penting dan berpengaruh terhadap kepuasan 

yang terbentuk (Arief, 2007). 

Konsumen yang puas cenderung untuk membeli kembali produk dan 

menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama kembali muncul 

dikemudian hari. Irawan (2002) mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah 

hasil akumulasi dari konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Hal ini 

berarti kepuasan konsumen adalah faktor kunci konsumen dalam melakukan 

pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan 

perusahaan. 

Dengan demikian pengukuran kepuasan konsumen juga penting bagi 

keberlangsungan perusahaan agar dapat memuaskan pengunjung, sehingga 

diperlukan pengukuran kualitas. 

 

2.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan dimulai dari penyedia jasa harus dapat 

menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan utama pelanggan. Ada 

empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler dan 

Amstrong (1994), dalam Farida (2012), yaitu : 

1. Complain and suggestion system, sebuah perusahaan yang berorientasi kepada 

pelanggan biasanya menyedikan formulir/ kotak/ hot-lines dengan nomor 

gratis sehingga memudahkan pelanggannya untuk memberi kritik dan saran. 

2. Ghost Shopping, cara untuk memperoleh suatu gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost shopping) 

berperan sebagai pelanggan atau pembeli produk perusahaan dan pesaing. 
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3. Lost Customer Analysis, perusahaan melakukan analisis penyebab pelanggan 

yang berhenti membeli atau berganti ke perusahaan pesaing, dengan cara 

perusahaan menghubungi pelanggan secara langsung untuk mengetahui 

penyebab yang terjadi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan 

kebijakan perbaikan di masa kini dan masa mendatang. 

4. Customer Satisfactory Survey, perusahaan melakukan survei secara berkala 

terhadap pelanggan yang ada di berbagai tempat untuk mengetahui apakah 

mereka puas dengan apa yang telah diberikan perusahaan melalui pengisian 

kuesioner atau mewawancarai secara langsung melalui telepon atau melalui e-

mail, hal ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari 

pelanggan. 

 

2.4 Metode Service Quality (ServQual) 

Metode Servqual pertama kali dikenalkan oleh A. Parasuraman. Valarie A. 

Zeithaml, dan Leonard L. Berry dengan melakukan beberapa penelitian pada 

tahun 1983 terhadap enam sektor jasa seperti kartu kredit, sambungan telepon 

interlokal, reparasi peralatan rumah tangga, perbankan ritel, dan pialang sekuritas.  

Metode ServQual banyak digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu 

mengenai perbaikan kualitas layanan di berbagai bidang, seperti : layanan 

kesehatan (Pan et al, 2010, Utami E, 2013) dihasilkan dari penelitian tersebut 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan rumah 

rumah sakit, layanan pendidikan (Dudy H, 2016) dari hasil penelitian tersebut 

didapatkan atribut layanan dengan prioritas tinggi sebagai usulan perbaikan 

terhadap atribut tersebut sebagai upaya peningkatan Seskoal dalam rangka 

mewujudkan visi World Class Navy. Karena metode servQual memiliki kelebihan 

yaitu telah diakui standar dalam kualitas pelayanan, telah terbukti valid untuk 

semua permasalahan mengenai pelayanan, dapat diandalkan, instrumennya terdiri 

dari berbagai dimensi sehingga mempermudah pelanggan dan manajemen dalam 

melakukan audit, memiliki prosedur analisis yang standar sehingga mudah dalam 

melakukan interpretasi hasil akhir (Rashid,2009).   
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Pada awal perkembangannya, Metode Servqual digunakan untuk membantu 

para manajer menganalis sumber masalah kualitas dan mencari solusi untuk 

memperbaiki kualitas pelayanan. Metode ini berfungsi untuk tujuan dari 

penggunaan dimensi servqual dalam pengukuran kesenjangan adalah untuk 

melakukan program perbaikan dalam pengendalian jasa layanan yang digunakan 

sebagai alternatif usulan dalam perbaikan kualitas jasa yang berorientasi terhadap 

kepuasan pelanggan, sebagai salah satu strategi perusahaan dalam 

memberdayakan Total Quality Service. 

Untuk menghitung skor servqual dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut (Tjiptono,2011) : 

 

Keterangan :  Skor ServQual = kualitas pelayanan 

  Skor Persepsi = Persepsi akan layanan yang diterima 

  Skor Ekspetasi = Harapan akan layanan yang diterima 

 Secara konseptual kualitas pelayanan dapat dimodelkan seperti gambar 2.1 

dengan contoh penelitian di rumah sakit, berikut ini : 

 

Gambar 2.1 Model Konseptual Kualitas Layanan 

Skor ServQual = Skor Persepsi – Skor Ekspetasi 
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Sumber : Zeithaml, et al (1990), dalam Tjiptono (2011) 

 

 Dari gambar diatas, dapat dikatakan bahwa penyebab potensial buruknya 

sebuah pelayanan suatu perusahaan dapat terjadi akibat adanya sebuah 

kesenjangan (gap) sebagai berikut : 

1. GAP 1, kesenjangan antara persepsi manajemen dan harapan konsumen.  

Kesenjangan dapat terjadi akibat manajemen salah mengartikan apa harapan 

konsumen. Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang 

diinginkan pelanggan. Manager rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien 

menginginkan makanan yang lebih baik, namun pasien mungkin lebih 

mementingkan daya tanggap perawat. 

2. GAP 2, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan namun 

kurang tepat dalam menetapkan standar yang spesifik. Manajemen mungkin 

memahami secara tepat keinginan pelanggan, tetapi tidak menetapkan suatu 

strandar kinerja yang spesifik. Pengelola rumah sakit menyuruh perawat untuk 

memberikan pelayanan yang “cepat” tanpa menentukan standar secara 

kuantitatif. 

3. GAP 3, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

Para staff mungkin kurang terlatih bahkan tidak mampu atau tidak mau 

memenuhi standar, atau mereka dihadapkan pada standar yang berlawanan, 

sepert menyediakan waktu untuk mendengarkan para pelanggan dan melayani 

mereka dengan cepat. 

4. GAP 4, kesenjangan antara pelaksanaan pelayanan dengan komunikasi 

eksternal.  

Kesenjangan dapat terjadi akibat perusahaan tidak mampu memenuhi janji 

yang telah dijanjikan pada saat promosi. Harapan konsumen dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat para wakil perusahaan dan iklan perusahaan. Jika 

suatu brosur rumah sakit memperlihatkan kamar yang nyaman dan indah, 

namun setelah pasien datang dan menemukan kamar yang tampak murahan 
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serta tidak terawat, maka komunikasi eksternal itu telah mendistorsi harapan 

pelanggan. 

5. GAP 5, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Ke  

Kesenjangan ini terjadi akibat tidak terpenuhinya harapan konsumen. Dokter 

mungkin ingin selalu mengunjungi pasiennya demi menunjukkan perhatian, 

namun itu bisa dipersepsikan keliru oleh pasien dan di interpretasikan sebagai 

indikasi bahwa ada masalah serius berkenaan dengan penyakit yang 

dideritanya. 

  Kesenjangan kelima merupakan kunci terpenting. Yang hanya dapat 

dihilangkan dengan melakukan perbaikan atau menghilangkan kesenjangan ke 

satu hingga kesenjangan ke empat. Dapat disimpulkan bahwa pada gap 5 menjadi 

kunci untuk memecahkan masalah kesenjangan kualitas pelayanan tingkat 

kepuasan pelanggan. suatu perusahaan jasa harus berfokus pada layanan yang 

diharapkan (expected service) dan persepsi pelanggan (perceived service) 

terhadap layanan yang diterima. 

 Model servqual ini menganalisis gap antara dua variabel pokok, yakni 

layanan yang diharapkan (expected service) dan persepsi pelanggan terhadap 

layanan yang diterima (perceived service) (Tjiptono, 2011). Dengan kata lain, 

Model servqual didasarkan pada asumsi bahwa konsumen membandingkan 

kinerja layanan pada atribut-atribut relevan dengan standar ideal atau sempurna 

untuk masing-masing atribut layanan. Bila kinerja suatu dengan atau melebihi 

standar, maka persepsi terhadap kualitas pelayanan keseluruhan akan positif dan 

sebaliknya. 

Menurut Nashihudin (2010) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam mengukur dimensi-dimensi kualitas layanan dengan Metode servqual, 

antara lain: 

1. Menentukan variabel dan atribut yang akan diukur 

 Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi dan nilai. Adapun 

variabel yang akan diukur untuk mengetahui kualitas pelayanan informasi 

dengan menggunakan metode serqual adalah variabel independen (Xn)= 
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tangibles (X1), reliability (X2), responsiveness (X3) ,assurance (X4), empaty 

(X5). Variabel dependent (Y) = kepuasan pemakai. 

2. Membuat dan menyebar kuisioner 

Pembuatan kuisioner dilakukan dengan mengacu kepada variabel-variabel 

dan dimensi yang telah ditentukan. Selanjutnya kuisioner tersebut disebar 

secara langsung kepada responden terpilih dengan memperhatikan 

karakteristik serta metode pengambilan sampel yang sesuai dengan kondisi 

dilapangan. 

3.  Mengolah data hasil kuisioner 

Data hasil kuisioner sebelum dianalisis dilakukan proses editing kemudian 

dillakukan proses tabulasi dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabulasi. 

Selanjutnya hasil pengolahan tersebut dapat diolah dengan menggunakan 

model statistika dengan analisis deskripsi dan analisis interferensial. 

4. Menganalisis data hasil kuisioner 

Hasil analisis dari pengolahan kuisioner merupakan target yang akan 

dijadikan tujuan pencapaian tingkat kualitas sistem informasi yang ada. Hasil 

akhirnya dapat dinyatakan dalam nilai numerik yang mencerminkan tingkat 

kepentingan variabel dan dimensi pada customer satisfaction performace. 

Penetapan besarnya nilai hasil ini didasarkan pada kesenjangan antara harapan 

dan kepuasan yang diterima saat ini. Nilai kesenjangan negatif berarti lebih 

rendah dari yang diharapkan. 

Manfaat Metode ServQual menurut Pawitra dan Tan (2001) adalah sebagai 

berikut : 

a. Menunjukkan persepsi pengguna layanan berdasarkan pengalamannya 

meliputi kepentingan relatif, harapan, dan kepuasan pengguna layanan. 

b. Menjadi instrumen manajemen (penyedia layanan) untuk mempertimbangan 

kedua persepsi antara manajemen dan pengguna layanan. 

c. Menyatakan kesenjangan layanan dapat digunakan sebagai dasar formulasi 

strategi dan taktik yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya harapan 

pengguna layanan. 
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d. Untuk mengidentifikasi secara spesifik antara keunggulan dan kelemahan 

atribut layanan. 

e. Untuk menentukan prioritas perbaikan pada pelayanan yang lemah dan 

kurang memberikan kepuasan. 

f. Analisis pengukuran perbandingan antara organisasi penyedia layanan 

pesaing. 

g. Menunjukkan tren terkait dengan kepentingan relatif, harapan, dan harapan 

pengguna layanan jika digunakan secara berkelanjutan. 

 

Kelemahan dari Metode ServQual yaitu jumlah pernyataan menjadi dua kali 

lipat. Yaitu untuk menghitung skor persepsi dan skor ekspetasi pada masing-

masing atribut. Panjangnya pernyataan dalam kuesioner memiliki potensi bias 

karena besarnya jumlah para responden yang menolak dan tidak serius dalam 

menanggapi jawaban, meskipun demikian perlu diakui hingga kini tidak ada 

satupun pengukuran kepuasan pelanggan yang memiliki pengaruh besar selain 

memakai Metode ServQual. 

 

2.5 Metode Model Kano 

2.5.1 Definisi Model Kano 

Metode Kano Mode (Model Kano) dikembangkan oleh Dr. Noriaki Kano 

sebagai metode untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna melalui 

teknik pengklasifikasi preferensi (Hinshitsu, 1984). Model Kano membedakan 

atribut menjadi beberapa kategori yang diinginkan yang dapat memengaruhi 

kepuasan, kategori tersebut sangat berguna sebagai panduan desain pelengkap 

metode servQual karena pada servQual tidak memiliki unsur inovasi. Kebutuhan 

pengguna terdiri dari beberapa macam yaitu : 

1. Must-be requirements (M) atau Basic Needs 

Pada kategori must-be atau basic needs ini, pelanggan merasa tidak puas 

apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Namun karena 

pelanggan menganggap kategori ini sudah semestinya, maka pemenuhan 

kategori ini tidak akan meningkatkan kepuasan konsumen. Must-be 
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requirements merupakan kriteria dasar bagi produk maupun jasa. Contohnya, 

pelanggan akan merasa kecewa apabila mendapatkan pelayanan yang kurang 

ramah. Namun demikian pelayanan yang ramah tidak akan membuat 

pelanggan tersebut menjadi puas. 

2. One-dimensional requirements (O) atau Performance Needs 

Pada kategori One-dimensional requirements atau performance needs ini, 

kepuasan pelanggan proporsional terhadap kinerja atribut. Semakin tinggi 

nilai kinerja atribut maka semakin tinggi juga nilai kepuasan konsumen. 

Contohnya : Promo diskon harga di Matahari, semakin tinggi diskon harga 

yang diberikan semakin tinggi juga kepuasan pelanggan. 

3. Attractive requirements (A) atau Excitement Needs 

Pada kategori Attractive requirements atau excitement needs ini ,tingkat 

kepuasan pelanggan akan meningkat sangat tinggi dengan meningkatnya 

kinerja atribut, namun penurunan kinerja tidak akan menyebabkan penurunan 

terhadap tingkat kepuasan. Pemenuhan kategori ini akan menyebabkan 

peningkatan kepuasan pelanggan yang sangat tinggi. Contohnya: Konsumen 

dari Colombia tidak akan kecewa apabila tidak mendapatkan bonus hadiah 

secara cuma-cuma, namun jika diberikan maka kepuasan konsumen akan 

bertambah puas. 

4. Indifferent (I) 

Pada kategori ini ada atau tidaknya atribut tertentu sama sekali tidak memberi 

pengaruh mengenai kepuasan pelanggan. Atribut-atribut yang dimaksud hanya 

sebagai pelengkap yang tidak diperhatikan oleh pelanggan. 

5. Reverse (R) 

Pada kategori ini kepuasan pelanggan lebih tinggi apabila atribut tersebut 

tidak ada dan akan menjadi tidak puas apabila atribut tersebut ada. Contohnya 

: Dalam sebuah pusat panggilan, menggunakan banyak jargon, menggunakan 

basa-basi yang berlebihan saat berbicara dengan pelanggan mungkin tidak 

cocok. 

6. Questionable (Q) 
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Pada kategori ini karena kesalahpahaman atau salah penafsiran dari jawaban 

pada survei atau salah pengisian kuesioner. Maka tingkat kepuasan pelanggan 

diragukan karena tidak dapat didefinisikan.  

Dari keenam kategori tersebut kategori must be,one dimensional, dan 

attractive yang biasanya dapat dirasakan secara nyata. Perusahaan jasa yang tidak 

mengetahui kategori atribut ini dapat menimbulkan akibat yang negatif bagi 

perusahaannya. Karena faktor dasar (basic factor) yang dapat mempertahankan 

pangsa pasar perusahaan, yakni ketika kebutuhan dasar terpenuhi pada titik 

tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kano et al (1984), ASI Quality System (1992), Mazur (1993), Rolstadas 

(1995), Wakhlu (1994), Matzler and Hinterhuber (1994), Cohen (1995). 

Gambar 2.2 Model Kano 

 

Model Kano yang seperti pada gambar dapat membantu dalam memahami 

seluruh skala harapan dan kepuasan konsumen. Pada sumbu horizontal 

menunjukan seberapa baik produk atau layanan dari perusahaan atau penyedia 

jasa dalam memenuhi harapan konsumen, dan pada sumbu vertikal menunjukkan 

kepuasan konsumen. Di dalam Model Kano terdapat tiga kurva yaitu : 

Ketidakpuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan 

Fungsi/ pelayanan minimal 

dari produk/jasa 
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One dimensional 
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Fungsi pelayanan maksimal 
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a. Kurva paling bawah menunjukan harapan konsumen terhadap suatu layanan, 

selain itu kurva ini menunjukkan fungsi dasar yang ada pada pelayanan, apabila 

ada kegagalan dalam menyediakan fungsi dasar maka akan mengakibatkan 

ketidakpuasan bagi konsumen. 

b. Kurva tengah menunjukkan semakin tinggi nilai kurva atribut pada suatu 

layanan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan konsumen, apabila 

gagal dalam memenuhi kebutuhan maka kurva akan menurun ke tingkat 

ketidakpuasan. 

c. Kurva atas menunjukkan pemenuhan kualitas pada harapan melampaui batas 

keinginan konsumen, dengan mendengar keinginan para konsumen maka para 

pemilik jasa dapat menemukan suatu kata kunci atau tanda untuk membuat ide 

kreatif sehingga dapat menarik para konsumen untuk menggunakan produk 

maupun jasa. 

Dalam menentukan target untuk kategori Model Kano adalah berupaya 

memenuhi semua atribut must be, mempunyai kinerja lebih baik daripada pesaing 

pada atribut one-dimensional, dan memuaskan atribut attractive yang 

berbandingan dengan pesaing. 

Klasifikasi faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terbagi menjadi 

dua yaitu implisit dan eksplisit yang menjadi pembedanya adalah kepentingan. 

Faktor implisit adalah kepentingan yang diperoleh dari korelasi kepentingan satu 

dengan yang lainnya. Sedangkan faktor eksplisit adalah kepentingan yang 

diperoleh secara langsung dari konsumen. Oleh karena itu kualitas layanan tidak 

bisa hanya disimpulkan melalui tingkat kepuasan secara langsung tanpa 

menghubungkan dengan atribut-atribut jasa. Pengelompokan berdasarkan implisit 

dan eksplisit menurut (Wijaya, 2018). 

 

2.5.2 Cara Perhitungan dan Analisa Menggunakan Model Kano 

Penggolongan atribut berdasarkan Model Kano dilakukan dengan 

mengajukan dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan functional (positif) dan 

dysfunctional (negatif) yang disusun dalam bentuk kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan untuk kebutuhan Model Kano berdasarkan pada atribut layanan yang 
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digunakan pada kuesioner metode ServQual. Kemudian untuk mengetahui 

klasifikasi atribut dengan menggunakan Tabel Evaluasi Kano dapat kita lihat pada 

Gambar 2.3 berikut ini : 

Kebutuhan Konsumen Disfunctional 

 1 2 3 4 5 

Functional 

1. Suka Q A A A O 

2. Harap  R I I I M 

3. Netral R I I I M 

4. Toleransi R I I I M 

5. Tidak suka R R R R Q 

Ket: A= Attractive, O = One-dimensional,M = Must be, Q = Questionable, R = Reverse, I = Indifferent 

Gambar 2.3 Tabel Evaluasi Kano 

Sumber : Tan & Pawitra (2001) 

 

Dengan menggunakan Tabel Evaluasi Kano untuk klasifikasi atribut yang 

merupakan “customer requirement” mendapat keuntungan (Sauerwein, Bailom, 

Matzler & Hinterhuber, (1996)), yaitu : 

1. Product Requirements dapat lebih dimengerti. Kriteria produk atau jasa yang 

memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan konsumen (customer 

satisfaction) dapat di identifikasi. 

2. Prioritas pengembangan produk. Pengalokasian sumber daya dapat dilakukan 

dengan lebih tepat, sebagai contoh sumber daya yang tidak dialokasikan untuk 

klasifikasi produk atau atribut dengan kategori Must-be, tetapi lebih baik 

dialokasikan pada atribut yang berkategori One- Dimensional atau Attractive. 

3. Memberikan bantuan dalam situasi Trade-off, terdapat dua produk atau atribut 

yang tidak dapat berjalan secara bersamaan atau tidak dapat dipertemukan 

dengan berbagai alasan seperti alasan teknis maupun alasan keuangan. Produk 

atau atribut yang dipilih adalah yang memiliki pengaruh yang paling besar 

pada kepuasan pelanggan. 

4. Adanya produk atau atribut yang memiliki kategori attractive, dapat 

memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk diferensiasi dalam situasi 

persaingan yang tinggi. Atribut atau produk yang atraktif dapat menjadi kunci 

untuk dapat memenangkan persaingan. 

 

2.5.3 Penentuan Kategori Model Kano 
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Langkah untuk mengklasifikasikan atribut berdasarkan metode Kano adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan atribut tiap responden. 

b. Menghitung jumlah masing-masing kategori Kano dalam tiap-tiap atribut. 

c. Menentukan kategori Kano untuk tiap atribut dengan menggunakan Blauth 

Formula menurut Walden (1993), dalam Wijaya (2011)  sebagai berikut : 

• “Jika (one-dimensional + attractive + must be) > (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari (one-

dimensional, attractive, must be)”. 

• “Jika (one-dimensional +attractive + must be) < (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari 

(indifferent, reverse, questionable)”. 

• “Jika (one-dimensional + attractive + must be) = (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade yang diperoleh yang paling maksimum diantara 

semua kategori Kano yaitu (one-dimensional, attractive, indifferent, reverse, 

must be,questionable) 

d. Melakukan Perbaikan, sebagai upaya untuk memenuhi semua atribut Must Be 

,mempunyai kinerja yang lebih baik daripada pesaing pada atribut One 

Dimensional, serta memasukkan atribut Attractive yang berbeda dengan 

pesaing. 

  Keuntungan penggunaan Metode Kano sebagai berikut : 

1.  Mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai permintaan konsumen  

2. Dapat memprioritaskan permintaan permintaan konsumen untuk 

pengembangan aktivitas selanjutnya. 

3. Dapat membedakan karakteristik pangsa pasar. 

4. Membantu dalam proses desain penjualan. 

  

Selain itu model kano memiliki beberapa keterbatasannya diantara lain yaitu:  

(Tan & Pawitra, 2001):  
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1. Model kano hanya bisa dapat dikategorikan berdasarkan atributnya, tetapi 

model kano tidak dapat memberikan nilai yang terkadung didalam atribut 

tersebut.   

2. Model kano juga tidak akan memberikan informasi mengenai hal – hal apa saja 

yang membentuk suatu persepsi pelanggan, mengapa atribut tersebut dikatakan 

penting bagi pelanggan, dan apa maksud dari perilaku pelanggan tersebut.  

  

 Dengan mempertimbangkan keterbatasan Model Kano yang ada, 

mengintegrasikan ke dalam servqual dapat membantu untuk memprioritaskan 

kesenjangan atribut pelayanan mana yang harus difokuskan terlebih dahulu untuk 

dipecahkan permasalahannya 

 

2.6 Integrasi Metode ServQual dan Model Kano 

Berdasarkan data pengunjung Pusat oleh-oleh Deduwa yang mengalami 

penurunan ditahun 2018 dari 48.813 orang menjadi 46.981 orang per 

September 2019 (BPS Kota Batu, 2019), sehingga perlu melakukan upaya 

perbaikan dan peningkatan kualitas maka dilakukan Integrasi gabungan antara 

Servqual dan Model Kano yang akan memberikan langkah-langkah sistematis 

dan operasional, dalam melakukan langkah penggabungan Metode Servqual 

dan Model Kano secara ringkas langkah-langkah yang dilakukan adalah : 

A. Pengukuran dengan metode ServQual 

ServQual digunakan untuk mengukur kesenjangan antara harapan dengan 

persepsi pelanggan terhadap suatu layanan. Dan memiliki dua persepsi yaitu 

harapan dan persepsi, dalam uji keterbacaan persepsi diartikan sebagai kenyataan, 

penilaian responden terhadap atribut terbagi menjadi lima skala likert, yaitu : 

Dimensi harapan: 1 = Tidak mengharapkan 

2 = Kurang mengharapkan 

3 = Cukup mengharapkan 

4 = Mengharapkan 

5 = Sangat mengharapkan 

Dimensi kinerja: 1 = Tidak puas 
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2 = Kurang puas  

3 = Cukup puas 

4 = Puas 

5 = Sangat puas 

Skala Likert,  juga disebut summated-ratings scale, merupakan teknik 

pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset pemasaran 

(Simamora,2008). Skala ini memungkinkan responden untuk mengekspresikan 

intensitas perasaan mereka. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan tertutup. 

Pilihan dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi.   

Untuk mencari nilai gap score perlu dilakukan perhitungan skor servqual 

dengan menggunakan rumus : 

 

Sebelum menghitung skor servqual perlu diketahui masing-masing nilai harapan 

dan persepsi, dengan melakukan perhitungan skor total pada tiap atribut layanan 

baik untuk dimensi harapan dan persepsi dengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

➢ E1: jumlah responden dengan jawaban “tidak penting” (TP) 

➢ E2: jumlah responden dengan jawaban “kurang penting” (KP) 

➢ E3: jumlah responden dengan jawaban “cukup penting” (CP) 

➢ E4: jumlah responden dengan jawaban “penting” (P) 

➢ E5: jumlah responden dengan jawaban “sangat penting” (SP) 

Untuk mencari nilai harapan, total skornya menggunakan rumus : 

 

➢ P1: jumlah responden dengan jawaban “sangat buruk” (SB) 

➢ P2: jumlah responden dengan jawaban “buruk” (Bu) 

➢ P3: jumlah responden dengan jawaban “cukup baik” (CB) 

➢ P4: jumlah responden dengan jawaban “baik” (Ba) 

Skor ServQual = Skor Persepsi – Skor Ekspetasi 

Total = (E1* 1) +(E2*2) + (E3*3) + (E4*4) + (E5*5)  

Total = (P1* 1) +(P2*2) + (P3*3) + (P4*4) + (P5*5)  
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➢ P5: jumlah responden dengan jawaban “sangat baik” (SB) 

Setelah itu, membagi masing-masing skor total tersebut dengan jumlah responden 

dengan menggunakan rumus : 

 

Perhitungan nilai harapan dan nilai persepsi juga dapat disajikan dengan bentuk 

persentase, yang dihitung dari banyak persentase skor total terhadap skor 

maksimum dengan menggunakan rumus : 

 

Skor Maksimum dapat diketahui dengan cara seandainya semua responden (50 

orang) memilih jawaban 5 (Sangat Penting) untuk semua atribut, sehingga dapat 

diperoleh Skor Maksimum 50*5 = 250. 

B. Pengklasifikasian dengan Kano Model 

Dalam Kano Model proses yang paling penting yaitu menentukan 

klasifikasi pada masing-masing atribut layanan. Sebagai ilustrasi proses 

klasifikasi masing-masing atribut layanan agar diketahui masing-masing kategori 

apakah masuk ke dalam kategori Must-be, One-Dimensional, Attractive,  

Indifferent, Reverse dan Questionable dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Proses Klasifikasi Atribut ke Dalam Kategori Kano Model  

(Sumber : Sauewein et al., 1996) 

Gambar 2.4 Pengklasifikasian Model Kano 

Nilai Harapan = Skor total/ jumlah responden  

Nilai Persepsi = Skor total / jumlah responden 

Nilai Persentase Harapan (%) = Skor total / Skor maksimum)* 100% 

 Nilai Persentase Persepsi (%) = Skor total / Skor maksimum)* 100% 
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Apabila sudah mendapatkan hasil dari kesenjangan kinerja dan harapan 

konsumen berdasarkan survey Model Kano, langkah selanjutnya adalah 

melakukan integrasi Metode Servqual dengan Model Kano. Karena Metode 

servQual memiliki kelemahan dalam mengasumsikan hubungan yang linier antara 

kepuasan pelanggan dengan kualitas kinerja (Pawitra and Tan, 2001, hal 418), 

namun asumsi tersebut pada kenyataannya tidak sepenuhnya benar karena masih 

bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap atribut –atribut tertentu yang tidak 

menghasilkan nilai kepuasan yang tinggi meskipun pelayanan yang diberikan 

selalu sama. Oleh sebab itu perlu adanya bantuan alat ukur lainnya yaitu Model 

Kano yang dapat membantu mengkategorikan atribut-atribut kebutuhan 

pelanggan. 

Dalam pengintegrasian kedua metode tersebut dapat saling melengkapi dan 

menutupi kekurangan diantara kedua metode tersebut. Model Kano dapat 

menutupi kekurangan asumsi linier yang terdapat pada metode ServQual, 

sedangkan metode ServQual dapat memberi penjelasan yang lengkap bagaimana 

performance atribut sampai menemukan Skor Gap pada masing-masing atribut, 

sehingga ServQual dan Model Kano bisa digabungkan menjadi satu proses 

penyelesaian. Penggabungan tersebut berguna dalam memprioritaskan atribut 

yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan supaya memberikan kepuasan kepada 

konsumen.  

Penggabungan antara ServQual dan Model Kano dapat dilihat dalam 

kerangka kerja yang dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification of current service attributes 

Measuring customer opinions on 

functional/dysfunctional attributes 

Measuring customer satisfaction 

Categorizing the attributes based on 

Kano,s model 

 

Identify the strong and the weak 

attributes 

 
Strength Weakness 
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Gambar 2.5 Kerangka Kerja Penggabungan ServQual dan Model Kano 

(Sumber : Tan & Pawira, 2001) 

 

Jika terdapat atribut yang menunjukkan hasil strenght, maka dapat 

disimpulkan bahwa performance-nya bagus dilihat dari gap score yang bernilai 

positif. Bagian strength ini memiliki empat klasifikasi, yaitu Must-be, One-

dimensional, Indifferent dan Attractive. Apabila atribut-atribut yang dinilai masuk 

ke dalam satu dari tiga klasifikasi pertama, maka perlu adanya proses perbaikan. 

Tetapi jika masuk pada klasifikasi terakhir, maka perlu pengembangan lanjutan. 

Jika ada atribut yang menghasilkan weakness, maka performance dari 

atribut tersebut jelek dilihat dari gap score yang bernilai negatif. Pada bagian 

weakness ini terdapat tiga klasifikasi, yaitu Must-be, One-dimensional, Indifferent 

dan Attractive. Untuk klasifikasi Must-be, One-dimensional, atribut-atribut yang 

masuk ke dalam klasifikasi tersebut perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan 

kinerja. Apabila masuk klasifikasi Indifferent maka bisa diabaikan sebab 

pengguna tidak peduli pada atribut tersebut. 

Penggabungan antara ServQual dan Model Kano dapat berguna untuk 

mengidentifikasikan atribut-atribut yang kuat dan lemah sekaligus juga 

mengklasifikasikan atribut-atribut tersebut. Informasi yang dihasilkan akan 

bermanfaat untuk melakukan upaya perbaikan serta peningkatan kualitas dari 

atribut-atribut tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izzatul U. (2018)  

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan eduwisata Sengkaling dengan 

menggunakan integrasi metode servQual dan Model kano didapatkan hasil dari 

servQual yaitu harapan konsumen terhadap pelayanan, kemudian dikategorikan 

menggunakan Kano dan akhirnya dipilih untuk prioritas perbaikan. 

Must Be One Dimensional Indifferent Attractive Must Be One Dimensional Indifferent 

maintain Further develop 

for innovative 

processes 

improve 
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2.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas adalah pengujian tingkat kemampuan suatu alat ukur 

itu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya validitas adalah 

instrumen yang valid, di mana valid berarti instrumen itu dapat digunakan 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Validitas kuisioner dinyatakan 

dengan tingkat kemampuan butir-butir pertanyaan dalam kuisioner. Rumus 

korelasi product moment dari Pearson (Hadi, 1991) yaitu : 

Rxy = 
𝑛.∑𝑥.𝑦−(∑𝑥).(∑𝑦)

√[{𝑛.∑𝑥2−(∑𝑥)2}{𝑛.∑𝑦2−(∑𝑦)2}] 
  (1) 

Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi antara masing-masing butir pertanyaan 

X = nilai/skor dari masing-masing butir pertanyaan  

Y = nilai/skor total dari butir pertanyaan 

n = jumlah sampel (responden) 

xy = perkalian antara nilai masing-masing butir pertanyaan dengan 

 nilai/skor total 

Keputusan penguji validitas responden menggunakan taraf signifikan 

sebagai berikut : 

1. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut dinyatakan valid 

2. Apabila r hitung ≤ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner dinyatakan 

tidak valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas yaitu indeks yang menunjukkan sejauh mana pengukur dapat 

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap obyek yang sama. Dapat berarti berapapun atribut-atribut kuisioner 

tersebut dinyatakan pada responden yang berlainan, maka hasilnya tidak akan 

menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban responden. Atau dengan kata lain, 

reliabilitas dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur suatu 

gejala yang sama (Djamaludin ancok, 2011). Uji reliabilitas digunakan dengan 

rumus : 
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rtt = 
𝑀

𝑀−1
(

𝑉𝑡−𝑉𝑥

𝑉𝑡
)  (2) 

Keterangan : 

rtt = koefisien reliabilitas 

M = jumlah pertanyaan 

Vt = variansi skor seluruh pertanyaan menurut responden 

Vx = variansi skor pertanyaan tertentu (pertanyaan i) 

 

 Besarnya koefisien reliabilitas itu yang paling baik adalah 1 dan yang 

paling jelek adalah 0, namun pada kenyataannya nilai 1 sangat sulit ditentukan. 

Jawaban seseorang akan cukup konsisten jika koefisien reliabilitasnya antara 0,64 

sampai 0,90. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Manfaat dari melakukan review terhadap penelitian terdahulu diantaranya adalah : 

1. Mengetahui kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya 

2. Mengetahui hasil dari penelitian sebelumnya 

3. Belajar dari orang lain dan menstimulasi ide-ide yang baru 

Berikut merupakan review dari jurnal yang merupakan hasil penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan (berkaitan dengan 

Analisa kepuasan pelanggan dengan menggunakan ServQual dan  Model Kano). 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

JUDUL PENELITI METODE HASIL 

Analisa kualitas 

pelayanan dengan 

metode servQual 

dan zone of 

tolerance 

Shanty 

Kusuma Dewi 

ServQual dan 

Zone of 

Tolerance 

Dengan menggunakan metode 

servQual peneliti bisa 

mendapatkan pelayanan yang 

belum bisa memuaskan bagi 

pelanggan. Setelah itu atribut 

diciptakan menggunakan Zone of 

Tolerance untuk mengetahui 

atribut yang masih bisa 

ditoleransi. Dan atribut yang 
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lainnya harus segera dilakukan 

perbaikan karena tidak bisa 

ditoleransi oleh konsumen. 

Analisis kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan dengan 

menggunaan 

metode servQual 

dan Model Kano 

yang 

diintegrasikan 

dengan QFD pada 

PT. Hero 

Supermarket Tbk. 

(Mall Taman 

Anggrek) 

Yenny Kartika ServQual, 

Model Kano, 

dan QFD 

Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil dari servQual yaitu harapan 

konsumen terhadap pelayanan, 

kemudian dikategorikan 

menggunakan Kano dan akhirnya 

dipilih untuk dijadikan prioritas 

untuk menjadi perbaikan dengan 

menggunakan QFD. 

Analisa 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan 

sekolah staf dan 

komando 

angkatan laut 

(Seskoal) dengan 

menggunakan 

metode servQual, 

model kano dan 

QFD  

Dudy H. Metode 

ServQual, 

Model kano 

dan QFD 

Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil dari servQual yaitu harapan 

siswa terhadap pelayanan sekolah, 

kemudian dikategorikan 

menggunakan Kano dan akhirnya 

dipilih untuk dijadikan prioritas 

untuk menjadi perbaikan dengan 

menggunakan QFD. 
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Analisa 

peningkatan 

kualitas produk 

coklat di 

Kampoeng coklat 

Blitar dengan 

menggunakan 

integrasi metode 

Kano dan QFD 

M. Lukman 

dan Wulandari 

Model Kano 

dan QFD 

Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil dari Model Kano yaitu 

atribut yang berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen , kemudian 

dengan metode QFD didapat 

upaya perbaikan kualitas. 

 


