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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Tinjauan Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Pusat Oleh-oleh Deduwa merupakan perusahaan industri perseorangan 

pertama di Kota Batu yang bergerak pada bidang jasa penjualan oleh-oleh khas 

yang berkonsep one stop service. Pusat oleh-oleh Deduwa berdiri pada tahun 2007 

oleh Ibu Ninin Sri Lestari dan Bapak Anton Dwi Susilo, pada awalnya hanya 

UKM mikro yang hanya menjadi pemasok makanan dan minuman ke pusat oleh-

oleh dan hotel di Bali, kemudian melihat potensi Kota Malang dengan background 

pariwisata yang banyak industri perhotelan dan tempat pariwisata namun masih 

belum terdapat pusat oleh-oleh yang representatif akhirnya memiliki inisiatif 

untuk mendirikan sebuah Pusat Oleh-oleh yang awalnya bernama Pasar Poja 

(Pusat Oleh-Oleh Jawa Timur)  kemudian pada tahun 2011 berganti nama menjadi 

Pusat Oleh-oleh Deduwa hingga saat ini. 

Ijin usaha awal industri ini adalah repacking, yaitu industri yang 

mengakomodir dari UKM-UKM yang ada di Kota Batu dengan bekerja sama 

dengan Disperindag, dimana para UKM tersebut diberikan bantuan modal oleh  

“Deduwa” yang mana nantinya pemasaran UKM tersebut akan menyetorkan 

kepada “Deduwa” kembali kemudian dilakukan packing dan pelabelan oleh usat 

Oleh-oleh Deduwa. Kemudian produk UKM tersebut akan di jual sendiri di toko 

dan sebagian di distribusikan ke daerah Malang, Surabaya, dan Bali. Sehingga 

dapat dikatakan industri ini melakukan konsinyasi dengan para UKM yang ada di 

Kota Batu.  Untuk produk olahan khas Deduwa sendiri telah memiliki ijin 

DepKes RI P-IRT No 215517101217. Pusat Oleh-oleh Deduwa berlokasi di Jalan 

Diponegoro No 74  Kecamatan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur lokasinya sangat 

strategis berada di dekat Alun-alun Kota Batu sehingga sangat mudah dijangkau 

masyarakat. 
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Gambar 4.1 Peta Lokasi Pusat Oleh-oleh Deduwa  

Pusat oleh-oleh Deduwa memiliki areal dengan luas keseluruhan +/- 3 

Hektar dengan berbagai fasilitas keunggulan tersendiri dibandingkan tempat oleh-

oleh yang lain. Berikut logo Deduwa seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 4.2 Logo Pusat oleh-oleh Deduwa 

Sejak di dirikannya Pusat oleh-oleh Deduwa pemilik serta pengelola 

memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yaitu memberikan pelayanan fasilitas jasa 

penunjang pariwisata dengan kualitas terbaik di Kota Batu Malang dengan 

memegang teguh asas kekeluargaan dan persaudaraan. Penetapan tujuan 

perusahaan ini penting sekali guna mengarahkan serta mengkoordinasi 

keunggulan serta pelayanan perusahaan untuk tercapainya tujuan tersebut.  
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Pusat Oleh-oleh Deduwa mengakui diri sebagai pusat oleh-oleh terbesar, 

terlengkap, dan berkualitas yang ada di Kota Batu namun tidak seiring 

berjalannya waktu maka akan ada pesaing yang bermunculan sehingga 

mengakibatkan adanya persaingan dalam memberi pelayanan yang terbaik untuk 

menarik minat pelanggan akan semakin ketat. Untuk memudahkan tercapainya 

tujuan perusahaan tersebut, pihak perusahaan melakukan target berdasarkan waktu 

yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

A. Tujuan Jangka Pendek 

1. Produk  : meningkatkan kualitas produk dan jasa 

2. Harga  : harga yang terjangkau bagi seluruh konsumen 

3. Promosi : menciptakan kesadaran yang tinggi dan membangkitkan 

minat  konsumen khususnya wilayah lokal Jawa Timur 

4. Lokasi  : mempertahankan lokasi yang ada dan memfungsikan se 

efisien mungkin lahan yang ada   

B. Tujuan Jangka Panjang 

1. Produk  : melakukan perbaikan dan menambah fasilitas sesuai 

dengan  trend yang ada saat ini 

2. Harga  : harga yang bersaing dipasaran dan memiliki keunggulan 

dalam pangsa pasar 

3. Promosi : memperkenalkan tempat, produk dan jasa dipasaran 

seluruh  

Indonesia bahkan mancanegara dengan biro wisata yang 

telah  ada. 

4. Lokasi : mempertahankan lokasi yang ada dan mencari lahan baru 

yang masih ada di sekitar lokasi untuk dijadikan fasilitas 

yang dapat menunjang kebutuhan pelanggan. 
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4.1.2 Struktur Organisasi  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan (Sumber: Pusat Oleh-oleh 

Deduwa) 

 

4.1.3 Tenaga Kerja dan Fasilitas 

4.1.3.1Tenaga Kerja 

Karyawan yang ada di Deduwa keseluruhan berjumlah 62 orang dengan 

pembagian per bagian. Bagian toko terdapat 13 orang, bagian resto 12 orang, 

bagian gudang 4 orang, bagian dapur 7 orang, bagian admin 7 orang, bagian 

marketing 5 orang, bagian umum 12 orang. Pembagian jam kerja di Pusat Oleh-

oleh Deduwa dibagi menjadi 2 shift yaitu: 

Shift I : 07.00-14.00 

Shift II : 14.00-22.00 

Bagi karyawan yang bekerja di bagian shift, maka pergantian shift akan 

dilakukan setiap 6 hari sekali dan dapat libur 1 hari selain pada hari sabtu dan 

minggu. 

Jam Operasional Deduwa : 07.00-20.00 (Hari senin-minggu) 

Direktur Utama 

General Manager

 
 Direktur Utama 

Kepala 
Admin 

Kepala 
Marketing 

Kepala 
Toko 

Kepala 
Dapur 

Kepala 
Umum 

Kepala 
Resto 

Kepala 
Gudang 

PA 
Engineer & 

IT 
Transit 
& Sopir 

Toko 
camilan 

Toko 
souvenir 

Crew 
Toko 

camilan 



 

48 
 

jika ada pengunjung yang membutuhkan pelayanan diluar ketentuan jam 

operasional tersebut maka pengelola Pusat Oleh-oleh Deduwa akan tetap 

melayani dengan baik. 

 

4.1.3.2  Fasilitas Perusahaan   

1. Deduwa Hall room 

Hall room disediakan untuk berbagai macam acara seperti pernikahan, rapat, 

gathering, wisuda. Hall ini berkapasitas 100-200 orang. 

2. Deduwa Resto 

Deduwa Resto berkapasitas 800 orang dengan menyediakan beragam menu 

masakan khas nusantara dengan harga makanan dan minuman yang terjangkau.  

3.  Halaman parkir 

Halaman parkir yang telah disediakan oleh Deduwa seluas 1ha yang dapat 

menampung 50 bus pariwisata, 28 elf, 20 mobil pribadi, dan 300 sepeda motor 

serta banyaknya petugas keamanan yang menjaga sehingga sangat aman untuk 

kendaraan pengunjung. 

4. Masjid 

5. Kamar mandi dan toilet (Air panas dan dingin) sebanyak 50 kamar. 

6. Kamar transit dan Penginapan Deduwa 

Terdapat 15 kamar transit dapat menampung sebanyak 20-25 orang/kamar. 

7. Deduwa Grosir 

Merupakan fasilitas utama yang diutamakan untuk usaha ini, di dalamnya 

terdapat berbagai macam souvenir, pakaian, berbagai macam aneka minuman 

dan aneka macam makanan ringan dari olahan hasil produk UKM yang ada di 

Batu.  

8.  Deduwa Street Food 
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4.1.4 Proses Pelayanan  

Proses pelayanan yang ada di Deduwa terdapat lima tahap dalam proses 

pelayanannya,yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap pertama ketika pengunjung datang petugas parkir akan langsung 

memberi karcis kendaraan, khusus untuk pengunjung berkunjung dengan 

rombongan akan ditambahkan stiker sesuai jumlah peserta rombongan yang 

nantinya harus diisi nama rombongan. 

2. Tahap kedua para tour guide/crew travel/crew bus & elf akan melakukan 

laporan kunjungan dengan menyerahkan kartu member kepada CS yang ada di 

ruang tunggu khusus crew bus/TL, travel. Apabila perusahaan ataupun 

travel/karoseri/travel belum memiliki kartu member maka wajib untuk daftar 

member baru dengan mengisi data lengkap pembuatan member baru ini gratis 

tidak dipungut biaya apapun, setelah para crew selesai registrasi maka ada 

karyawan yang akan menyuguhkan minuman gratis sesuai dengan pesanan 

para crew sembari menunggu para rombongan yang di bawanya berbelanja di 

Deduwa di dalam rang tunggu juga terdapat wifi gratis dan TV untuk 

mengantisipasi konsumen agar tidak bosan. 

3. Tahap ketiga rombongan akan langsung menuju ke tempat yang ingin dituju 

sesuai dengan laporan kunjungan, ada 4 tujuan pengunjung jika berkunjung ke 

Deduwa yaitu 

• ke Deduwa Grosir saja 

• ke Deduwa Resto 

• Ke Deduwa Transit 

• ke Deduwa Grosir dan ke Deduwa Resto 

• ke Deduwa Grosir dan Deduwa Transit 

• ke Deduwa Grosir, Deduwa Resto, dan deduwa Transit 

4. Tahap ke empat merupakan tahap pembayaran yang dilakukan di masing 

masing kasir yang ada di Deduwa Grosir maupun Deduwa Resto karena di 

Deduwa kasirnya berbeda-beda sesuai dengan tempat yang ingin dituju 

pengunjung. Jika di Deduwa grosir sebelum melakukan pembayaran, kasir 

akan mengecek identitas rombongan yang ada di stiker pengunjung, gunanya 
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untuk mengetahui jumlah total pembelian dalam satu rombongan. Karena pada 

Deduwa Grosir sistemnya online maka jika ada pengunjung yang membayar 

belanjaan maka nominal yang tertera di layar LCD akan semakin naik juga 

sampai rombongan dinyatakan telah pulang..  

5. Tahap ke lima para tour guide/crew travel/crew bus & elf melakukan laporan 

kepulangan dengan mengambil kartu member yang telah diserahkan kepada CS 

yang ada di ruang tunggu. Berikut flowsheet dari proses pelayanan yang ada di 

Pusat Oleh-oleh Deduwa, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Flowsheet Pelayanan Deduwa 

 

4.2 Pengumpulan Data  

4.2.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang berasal dari kuesioner yang disebarkan 

kepada responden atau pengumpulan data dengan mewawancarai pelanggan dan 

pihak pengelola Pusat Oleh-oleh Deduwa secara langsung untuk menentukan 

atribut dalam penyusunan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk memperoleh 

informasi dari pelanggan dengan tujuan mengetahui tingkat kepentingan dan 

kinerja yang dirasakan oleh pelanggan. Wawancara dengan pihak pengelola oleh-

oleh Deduwa untuk menentukan atribut-atribut yang akan digunakan dalam 
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kuesioner dengan mengacu pada standar pelayanan yang harus diberikan oleh 

pihak oleh-oleh Deduwa.  

4.2.2 Data Sekunder  

Data sekunder atau proses dokumentasi meliputi data yang diperoleh melalui 

hasil laporan perusahaan, artikel, dan lembaga yang berkaitan dengan penlitian. 

Data sekunder diambil dari bagian manajemen Pusat Oleh-oleh Deduwa yang 

mengenai : profil usaha, struktur organisasi, jumlah karyawan,jumlah kunjungan, 

literatur kualitas jasa dan pendukung penelitian, karakteristik usaha. Serta 

beberapa situs web tertentu mengenai standar pelayanan Deduwa dan lainnya. 

4.3 Pengolahan Data 

 4.3.1 Tahap Identifikasi Atribut Layanan 

Hasil tahapan identifikasi atribut pelanggan dilakukan dengan 

mewawancarai 30 responden (pengunjung Deduwa) dan kepada pihak manajemen 

Deduwa. Hasil proses identifikasi atribut layanan ini akan didapatkan atribut yang 

dianggap penting oleh pelanggan serta standar pelayanan yang harus diberikan 

oleh Deduwa, dan selanjutnya akan digunakan untuk membuat kuesioner 

penelitian. Berikut adalah hasil identifikasi atribut layanan dari proses wawancara 

: 

Tabel 4.1 Atribut pertanyaan berdasarkan dimensi servQual 

 

No Atribut Pelayanan 

 TANGIBLE (Bukti Langsung) 

1 Tersedia tempat parkir yang dapat memuat 50 bus, 28 elf, 20 mobil pribadi, dan 300 

sepeda motor 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan ruangan yaitu ruangan bebas dari sampah yang 

berserakan, ruangan tertata rapi dan suhu ruangan nyaman dengan suhu 25-27 ○ C 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi atau katalog 

 

4 

Fasilitas penjualan online untuk memudahkan konsumen yang tidak ingin pergi ke toko 

langsung 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi tunggu yang cukup dengan jumlah 

kedatangan konsumen, tidak membahayakan, layak, dan tempat teduh 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, dan masjid 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, bersih, dan memberikan senyum kepada 

konsumen 

8 Lokasi sangat mudah di akses berada di pusat kota dan terletak dijalan protokol utama 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan minuman 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 
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12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk Deduwa  

 RELIABILITIY (Keandalan) 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam buka / tutup) 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang dicari dan alur proses pelayanan 

15 Harga makanan, minuman, pakaian dan souvenir sesuai standar harga yang ada 

 RESPONSIVENESS (Daya Tanggap) 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu konsumen yang mengalami kesulitan 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon permintaan dan keluhan konsumen 

 ASSURANCE (Jaminan) 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas serta aman 

20 Harga makanan, minuman, souvenir dan pakaian sesuai dengan kualitas yang dijanjikan 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan melayani konsumen contoh selalu senyum sapa 

kepada setiap konsumen yang dating 

 EMPATHY (empati 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik terhadap konsumen saat proses pelayanan 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh kepada konsumen tanpa membeda-bedakan 

contoh konsumen pekerja kantoran dan petani sama-sama dilayani 

  

Pengelompokkan atribut pada tabel 4.1 sesuai dengan standar pelayanan yang 

ada di Deduwa serta dimensi kualitas jasa berdasarkan hasil atribut yang 

didapatkan pada saat wawancara kepada responden Deduwa. Berikut keterangan 

masing-masing dimensi kualitas jasa menurut Tjiptono & Diana (2003) : 

1. Bukti Fisik (Tangibles) yaitu wujud kenyataan secara fisik yang meliputi 

fasilitas, perlengkapan, karyawan, dan saran komunikasi.  

2. Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan tepat waktu, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (Responsiveness) yaitu kemampuan staff perusahaan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang semestinya. 

4.  (Assurance) yaitu jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

respek terhadap pelanggan, sifat dapat dipercaya. 

5. Emphaty yaitu kemudahan dalam hubungan, komunikasi yang baik dalam 

suatu hubungan, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. 

4.3.1.1  Karakteristik Identitas Responden. 

Profil demografi responden diperoleh dari penyebaran kuesioner tahap 

dua. Berikut adalah rekapitulasi karakteristik identitas reponden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, jumlah berkunjung, kendaraan untuk berkunjung:  
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1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 

Laki-laki 38 51,25% 

Perempuan 35 48,75% 

Jumlah 73 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas responden 

dalam penelitian yang dilakukan adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 

51,25% dan 48,75% berjenis kelamin perempuan. 

2. Usia 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Responden Persentase 

18 Tahun-25 Tahun 18 26% 

26 Tahun- 30 Tahun 30 41% 

➢ 30 Tahun 25 33% 

Jumlah 73 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas responden 

dalam penelitian yang dilakukan adalah berusia 26 Tahun-30 Tahun, selanjutnya 

berusia > 30 tahun, dan selanjutnya 18 Tahun- 25 Tahun. 

3. Jumlah Berkunjung 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Berkunjung 

Jumlah Berkunjung Jumlah Responden Persentase 

1 kali 10 15% 

2 kali – 10 kali 25 34% 

➢ 10 kali 38 51% 

Jumlah 73 100% 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas responden 

dalam penelitian yang dilakukan adalah yang datang > 10 kali, selanjutnya yang 

datang 2 kali – 10 kali, dan selanjutnya yang berkunjung 1 kali. 

4. Kendaraan Berkunjung 

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kendaraan Berkunjung 

Kendaraan Berkunjung Jumlah Responden Persentase 

Bus 38 51% 

Elf 9 11% 

Mobil Pribadi 20 29% 
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Sepeda Motor 6 9 % 

Jumlah 73 100% 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas responden 

dalam penelitian yang dilakukan adalah yang berkunjung dengan menggunakan 

bus sebesar 38 responden, selanjutnya menggunakan mobil pribadi sebesar 20 

responden, elf sebesar 9 responden, dan  selanjutnya sepeda motor sebesar 6 

responden. 

 

4.3.2 Tahap Penentuan Sampel 

 a. Teknik Sampling 

 Teknik sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

nonprobability sampling. Dengan pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel . Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan sampling insidental yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

 b. Ukuran Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah populasi 

yang ada di Pusat Oleh-oleh Deduwa sangat besar jumlahnya, sehingga tidak 

memungkinkan untuk meneliti keseluruhan populasi yang ada. Dari hasil 

perhitungan metode tersebut , jumlah sampel yang dihasilkan sebanyak 72,9 

namun dibulatkan sehingga mengambil sampel minimal sebanyak 73 sampel 

kuesioner, yakni dengan rumus : 

N ≥ 
(𝑍𝑎2)2 .𝑝𝑞

𝑒2
 

Keterangan :  

N  = Jumlah sampel minimum 

α  = tingkat keyakinan (95%), artinya tingkat kebenaran kuesioner ini 

mencapai 95% 

Z (α/2) =  nilai distribusi normal (1,96)  
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e  = toleransi error (5%) 

p  = proporsi kuesioner yang dijawab benar 

q   = proporsi kuesioner yang dijawab salah 

Sehingga dapat diperoleh sebagai berikut : 

 p  = 95% = 0.95 

 q = 5% = 0.05 

 e = 5% = 0.05 

 (α/2)  = (0.05/2) = 0.025 

 Z (α/2)  = Z(0.05/2) = 1,96 

  N ≥  
(1.96)^2(0.95)(0.05)

(0.05)^2
 = 72.9 = 73 responden 

 Jadi, sampel minimal yang diambil adalah sebanyak 72,9 responden. Untuk 

menjauhi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan maka sampel yang diambil 

sebanyak 73 responden. 

4.3.3 Penyusunan Kuesioner Pendahuluan 

  Kuesioner pendahuluan merupakan perpaduan dari kuesioner terbuka dan 

kuesioner tertutup. Dengan kuesioner terbuka responden akan memberi masukan 

mengenai fasilitas apa yang seharusnya diperbaiki maupun penambahan fasilitas 

yang lain pada lembar kuesioner yang telah disediakan, sedangkan kuesioner 

tertutup dimana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh 

peneliti. Penyusunan kuesioner utama dapat dilakukan setelah mengetahui hasil 

dari wawancara pada proses identifikasi atribut layanan. Skala penilaian pada 

kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-5. Kuesioner utama terdiri dari : 

a. Kuesioner Service Quality (servQual) 

 Kuesioner servQual  berisi mengenai pertanyaan penilaian berdasarkan 

kondisi eksisting dan harapan yang diinginkan oleh pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yang diterima pelanggan saat melakukan pembelian maupun 

berkunjung ke Deduwa. Berikut ini parameter yang digunakan dalam penilaian 

kuesioner servQual. Contoh kuesioner servQual dapat dilihat pada lampiran 1. 
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Tabel 4.6 Skala penilaian kuesioner pada ServQual 

 SKALA PENILAIAN    

HARAPAN KONSUMEN KINERJA DEDUWA    

1. Tidak Mengharapkan 1. Tidak Puas   

2. Kurang Mengharapkan 2. Kurang Puas   

3. Cukup Mengharapkan 3. Cukup Puas   

4. Mengharapkan 4. Puas   

5. Sangat Mengharapkan 5. Sangat puas   

b. Kuesioner Model Kano 

 Kuesioner Model Kano berisi tentang pertanyaan mengenai pelayanan Pusat 

Oleh-oleh Deduwa yang dibagi ke dalam dua macam. Yaitu pertanyaan yang 

bersifat positif (functional) dan pertanyaan yang bersifat negatif (dysfunctional) 

atribut yang ditanyakan pada kuesioner Model Kano dibuat sama dengan dimensi 

servQual. Contoh kuesioner kano dapat dilihat pada lampiran 1. 

 Adapun artibut-atribut yang termasuk ke dalam metode Model Kano 

pelayanan kualitas Pusat Oleh-oleh Deduwa yang masuk lima dimensi ServQual 

yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. 

 

4.3.4 Penyebaran Kuesioner Pendahuluan 

 Penyebaran kuesioner pendahuluan dilakukan sehari pada hari minggu 

kepada 30 respoDinden yang memiliki pengalaman berkunjung ke Deduwa lebih 

dari 10x, baik berkunjung menggunakan mobil pribadi, rombongan elf/bus, dan 

sepeda motor, dan berumur 20 Tahun keatas. Kemudian hasil dari penyebaran 

kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa 

kuesioner yang telah dibuat tersebut dapat digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan. Dan untuk mengetahui seberapa baik kuisioner dipahami oleh 

responden, apabila kuesioner telah dinyatakan valid dan reliabel maka dapat 

dilanjutkan menyebar kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang telah 

ditentukan. 

 

4.3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.3.5.1 Uji Validitas  
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 Uji Validitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari kuesioner telah 

valid atau tidak untuk mengukut variabel penelitian mengenai pengaruh mutu 

terhadap kepuasan pelanggan. Pengujian menggunakan dua uji dua arah 

menggunakan software SPSS dengan nilai α = 5% , kriteria pengujian jika r hitung ≥ 

r tabel  = Pertanyaan atribut valid. Data kuesioner berjumlah 30 responden, 

sehingga N = 30 dan α = 5%, karena r tabel untuk n = 30 nilainya = 0,361. Berikut 

hasil perhitungan uji validitas pertanyaan harapan konsumen dan kinerja dengan 

menggunakan software SPSS. 

Tabel 4.7 Hasil uji validitas kuesioner servqual 

No Atribut Rhitung 

Harapan 

Rhitung 

Kinerja 

Rtabel Keterangan 

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 bus, 28 

elf, 20 mobil pribadi, dan 300 sepeda motor 

0,530 0,633 0,361 VALID 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan ruangan 

yaitu ruangan bebas dari sampah yang 

berserakan, ruangan tertata rapi dan suhu 

ruangan nyaman dengan suhu 25-27 ○ C 

0,838 0,626 0,361 VALID 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi atau 

katalog 

0,564 0,590 0,361 VALID 

4 Fasilitas penjualan online untuk memudahkan 

konsumen yang tidak ingin pergi ke toko 

langsung 

0,443 0,511 0,361 VALID 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi 

tunggu yang cukup dengan jumlah kedatangan 

konsumen, tidak membahayakan, layak, dan 

tempat teduh 

0,778 0,581 0,361 VALID 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan 

seperti tv, 50 kamar mandi, dan masjid 

0,838 0,659 0,361 VALID 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, bersih, 

dan memberikan senyum kepada konsumen 

0,649 0,499 0,361 VALID 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di pusat 

kota dan terletak dijalan protokol utama 

0,635 0,413 0,361 VALID 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan 

minuman 

0,564 0,428 0,361 VALID 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 0,838 0,633 0,361 VALID 
11 Kelengkapan aneka produk souvenir 0,727 0,503 0,361 VALID 
12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk 

Deduwa 

0,778 0,522 0,361 VALID 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam buka/tutup) 0,764 0,656 0,361 VALID 
14 Adanya petunjuk informasi produk yang dicari 

dan alur proses pelayanan 

0,649 0,656 0,361 VALID 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan standar harga yang ada 

0,764 0,503 0,361 VALID 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 0,556 0,432 0,361 VALID 
17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam 

membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

0,727 0,656 0,361 VALID 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon 0,838 0,607 0,361 VALID 
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permintaan dan keluhan konsumen 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas serta aman 0,451 0,590 0,361 VALID 
20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan kualitas yang dijanjikan 

0,394 0,452 0,361 VALID 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan melayani 

konsumen contoh selalu senyum sapa kepada 

setiap konsumen yang datang  

0,649 0,549 0,361 VALID 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik 

terhadap konsumen saat proses pelayanan 

0,838 0,502 0,361 VALID 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh kepada 

konsumen tanpa membeda-bedakan contoh 

konsumen pekerja kantoran dan petani sama-

sama dilayani 

0,719 0,670 0,361 VALID 

 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 23 atribut layanan pada kuesioner kinerja dan 

harapan responden telah menunjukkan bahwa seluruh nilai  r hitung ≥ r tabel  sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua data atribut baik atribut harapan maupun kinerja 

bersifat valid. Setelah melakukan pengujian validitas kemudian dilanjutkan 

pengujian validitas pada kuesioner Model Kano.  

Tabel 4.8 Hasil uji validitas kuesioner model kano 

No Atribut Rhitung 

Function 

Rhitung 

Disfunction 

Rtabel Keterangan 

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 

bus, 28 elf, 20 mobil pribadi, dan 300 

sepeda motor 

0,871 0,543 0,361 VALID 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan 

ruangan yaitu ruangan bebas dari sampah 

yang berserakan, ruangan tertata rapi dan 

suhu ruangan nyaman dengan suhu 25-27 ○ 

C 

0,893 0,877 0,361 VALID 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi 

atau katalog 

0,744 0,877 0,361 VALID 

4 Fasilitas penjualan online untuk 

memudahkan konsumen yang tidak ingin 

pergi ke toko langsung 

0,871 0,690 0,361 VALID 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya 

kursi tunggu yang cukup dengan jumlah 

kedatangan konsumen, tidak 

membahayakan, layak, dan tempat teduh 

0,893 0,410 0,361 VALID 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang 

pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, dan 

masjid 

0,658 0,611 0,361 VALID 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, 

bersih, dan memberikan senyum kepada 

konsumen 

0,632 0,579 0,361 VALID 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di 

pusat kota dan terletak dijalan protokol 

utama 

0,438 0,618 0,361 VALID 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan 

minuman 

0,449 0,530 0,361 VALID 
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10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 0,871 0,715 0,361 VALID 
11 Kelengkapan aneka produk souvenir 0,732 0,841 0,361 VALID 
12 Adanya kegiatan promosi tempat dan 

produk Deduwa 

0,841 0,662 0,361 VALID 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam 

buka/tutup) 

0,893 0,885 0,361 VALID 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang 

dicari dan alur proses pelayanan 

0,819 0,410 0,361 VALID 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan standar harga yang 

ada 

0,473 0,877 0,361 VALID 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 0,732 0,418 0,361 VALID 
17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam 

membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

0,871 0,715 0,361 VALID 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon 

permintaan dan keluhan konsumen 

0,893 0,877 0,361 VALID 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas serta 

aman 

0,693 0,767 0,361 VALID 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan kualitas yang 

dijanjikan 

0,732 0,877 0,361 VALID 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan 

melayani konsumen contoh selalu senyum 

sapa kepada setiap konsumen yang datang  

0,458 0,543 0,361 VALID 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik 

terhadap konsumen saat proses pelayanan 

0,871 0,450 0,361 VALID 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh 

kepada konsumen tanpa membeda-bedakan 

contoh konsumen pekerja kantoran dan 

petani sama-sama dilayani 

0,893 0,877 0,361 VALID 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 23 atribut layanan pada kuesioner model kano 

responden telah menunjukkan bahwa seluruh nilai  r hitung ≥ r tabel  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua data atribut baik functional dan dysfunctional bersifat 

valid. Setelah dilakukan pengujian validitas kemudian dilanjutkan pengujian 

reliabelititas.  

 

4.3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan kuesioner yaitu ejauh 

mana data yang telah diuji hasilnya akan tetap sama dan tidak menyimpang trlalu 

jauh meskipun diujikan pada responden yang berbeda. Metode yang digunakan 

dalam uji realibilitas yaitu metode cronbach alpha yang sangat cocok digunakan 

pada skor yang berbentuk skala. Pengujian reliabilitas biasanya digunakan untuk 

menguji konsistensi internal dari data dengan ukuran keandalan bernilai 0-1. 
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Kuesioner dikatakan reliabel jika Cronbach alpha > 0,7 dengan menggunakan 

software SPSS, berikut uji reliabelitas kuesioner sebanyak 30 responden dengan 

software SPSS . 

Tabel 4.9 Hasil uji reliabelitas kuesioner 

NO Hasil Uji Nilai alpha Nilai Kritis Keterangan 

1 Harapan 0,973 0.7 Reliable 

2 Kinerja 0,908 0.7 Reliable 

3 Functional 0,964 0.7 Reliable 

4 Disfunctional 0,942 0.7 Reliable 

  

 Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan data 

dinyatakan reliabel karena besar Cronbach alpha yang dihasilkan lebih dari 0.7. 

Setelah melakukan uji validitas dan reliabelitas dan dinyatakan Valid dan Reliabel 

maka akan dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak jumlah sampel yang telah 

ditentukan serta dilakukan perhitungan pengukuran gap servQual.  

 

4.3.6 Tahap Pengolahan Data Kuesioner Service Quality (servQual) 

 Hasil dari penyebaran kuesioner servQual berupa hasil jawaban responden 

secara lengkap dan dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel dibawah ini merupakan 

hasil dari penyebaran kuesioner servQual yang telah direkapitulasi untuk tiap-tiap 

atribut sebanyak 73 responden. 

Tabel 4.10 Hasil Rekapitulasi Kuesioner ServQual 

NO  Daftar Pertanyaan Harapan  Kinerja 

TANGIBLE   

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 bus, 28 elf, 

20 mobil pribadi, dan 300 sepeda motor 

307 337 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan ruangan yaitu 

ruangan bebas dari sampah yang berserakan, ruangan 

tertata rapi dan suhu ruangan nyaman dengan suhu 

25-27 ○ C 

284 227 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi atau katalog 249 201 

4 Fasilitas penjualan online untuk memudahkan 

konsumen yang tidak ingin pergi ke toko langsung 

230 200 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi 

tunggu yang cukup dengan jumlah kedatangan 

konsumen, tidak membahayakan, layak, dan tempat 

teduh 

289 189 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti 304 235 
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tv, 50 kamar mandi, dan masjid 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, bersih, dan 

memberikan senyum kepada konsumen 

249 262 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di pusat kota dan 

terletak dijalan protokol utama 

298 329 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan minuman 281 288 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 252 259 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 248 266 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk Deduwa 228 225 

RELIABILITY   

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam buka/tutup) 241 292 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang dicari dan 

alur proses pelayanan 

285 290 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir 

sesuai dengan standar harga yang ada 

267 264 

RESPONSIVENESS   

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 262 250 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu 

konsumen yang mengalami kesulitan 

272 226 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon permintaan 

dan keluhan konsumen 

284 272 

ASSURANCE   

19 Tersedianya tempat parkir yang luas serta aman 257 321 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir 

sesuai dengan kualitas yang dijanjikan 

255 282 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan melayani 

konsumen contoh selalu senyum sapa kepada setiap 

konsumen yang datang  

225 240 

EMPHATY   

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik terhadap 

konsumen saat proses pelayanan 

228 298 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh kepada 

konsumen tanpa membeda-bedakan contoh konsumen 

pekerja kantoran dan petani sama-sama dilayani 

227 315 

 

 4.3.6.1  Perhitungan Skor Kinerja 

 Perhitungan skor kinerja digunakan untuk mengetahui skor tingkat pelayanan 

suatu perusahaan. hasil output yang dihasilkan adalah nilai rata-rata dari jumlah 

skor kuesioner persepsi. Berikut ini tabel hasil penyebaran kuesioner servQual 

kepada 73 responden terhadap pelayanan Pusat Oleh-oleh Deduwa. 
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Tabel 4.11 Skor Rata-rata Kinerja Kuesioner ServQual 

NO Atribut Pelayanan   Total  Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Tangible 

1 Tersedia tempat parkir yang dapat 

memuat 50 bus, 28 elf, 20 mobil 

pribadi, dan 300 sepeda motor 

0 0 5 17 50 337 4,6164 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan 

ruangan yaitu ruangan bebas dari 

sampah yang berserakan, ruangan 

tertata rapi dan suhu ruangan nyaman 

dengan suhu 25-27 ○ C 

10 14 19 18 11 227 3,1096 

3 Ketersediaan sarana pencarian 

informasi atau katalog 

15 19 16 15 8 201 2,7534 

4 Fasilitas penjualan online untuk 

memudahkan konsumen yang tidak 

ingin pergi ke toko langsung 

17 14 15 18 6 200 2,7397 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu 

adanya kursi tunggu yang cukup dengan 

jumlah kedatangan konsumen, tidak 

membahayakan, layak, dan tempat 

teduh 

15 21 21 11 4 189 2,589 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang 

pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, 

dan masjid 

7 11 21 24 9 235 3,2192 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, 

bersih, dan memberikan senyum kepada 

konsumen 

8 5 16 24 21 262 3,589 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di 

pusat kota dan terletak dijalan protokol 

utama 

0 1 5 13 46 329 4,5068 

9 Kelengkapan aneka produk makanan 

dan minuman 

3 4 13 22 25 288 3,9452 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 7 13 11 17 25 259 3,5479 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 7 9 13 18 26 266 3,6438 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan 

produk Deduwa 

12 16 15 13 16 225 3,0822 

Relibility 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam 

buka/tutup) 

2 7 10 20 32 292 4 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang 

dicari dan alur proses pelayanan 

3 7 14 14 35 290 3,9726 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan standar harga 

yang ada 

6 8 16 21 22 264 3,6164 

Responsiveness 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 8 10 16 21 18 250 3,425 
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17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam 

membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

10 13 22 16 12 226 3,096 

18 Sikap tanggap karyawan dalam 

merespon permintaan dan keluhan  

Konsumen 

5 8 

 

13 23 24 272 3,7260 

Assurance 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas 

serta aman 

1 1 9 19 43 321 4,3973 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan kualitas yang 

dijanjikan 

4 5 13 26 25 282 3,8630 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan 

melayani konsumen contoh selalu 

senyum sapa kepada setiap konsumen 

yang datang  

11 8 15 22 15 240 3,2877 

Emphaty 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang 

baik terhadap konsumen saat proses 

pelayanan 

0 7 12 22 32 298 4,0822 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh 

kepada konsumen tanpa membeda-

bedakan contoh konsumen pekerja 

kantoran dan petani sama-sama dilayani 

0 2 7 21 40 315 4,3150 

 

 Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan rata – rata skor kinerja setiap 

atribut dari Pusat Oleh-oleh Deduwa dengan cara menjumlahkan keseluruhan skor 

hasil jawaban dari responden dibagi jumlah responden. Perhitungan hasil jawaban 

responden setiap atribut pada kuisioner servqual dapat dilihat di lampiran 5. Dari 

hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa semakin sedikit nilai skor rata – 

rata maka sedikit juga nilai kepuasan pelanggan terhadap kinerja pelayanan yang 

dilakukan pihak Deduwa, begitu sebaliknya semakin besar skor rata-rata semakin 

baik juga kinerja pelayanan yang dilakukan pihak Deduwa. Berikut ini contoh 

perhitungan untuk atribut yang pertama, sebagai berikut : 

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

             =  (0*1) + (0*2) + (5*3) + (17*4) + (50*5) = 337 

➢ Rata-rata skor kinerja = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
     = 

337

73
  = 4,6164 

 

4.3.6.2  Perhitungan Skor Harapan 
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 Berikut ini merupakan tabel hasil penyebaran kuesioner servQual kepada 

73 responden tentang harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diterima di 

Pusat Oleh-oleh Deduwa : 

Tabel 4.12 Skor Harapan Kuesioner ServQual 

NO Atribut Pelayanan   Total  Rata-

rata 1 2 3 4 5 

Tangible 

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 

bus, 28 elf, 20 mobil pribadi, dan 300 

sepeda motor 

0 0 9 38 25 307 4,2055 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan 

ruangan yaitu ruangan bebas dari 

sampah yang berserakan, ruangan tertata 

rapi dan suhu ruangan nyaman dengan 

suhu 25-27 ○ C 

0 4 20 27 20 284 3,8904 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi 

atau katalog 

0 21 14 15 20 249 3,411 

4 Fasilitas penjualan online untuk 

memudahkan konsumen yang tidak 

ingin pergi ke toko langsung 

8 12 21 20 10 230 3,1507 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu 

adanya kursi tunggu yang cukup dengan 

jumlah kedatangan konsumen, tidak 

membahayakan, layak, dan tempat teduh 

0 1 16 41 15 289 3,9589 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang 

pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, 

dan masjid 

0 1 21 16 35 304 4,1644 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, 

bersih, dan memberikan senyum kepada 

konsumen 

2 11 21 33 5 249 3,411 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di 

pusat kota dan terletak dijalan protokol 

utama 

0 0 14 39 20 298 4,0822 

9 Kelengkapan aneka produk makanan 

dan minuman 

1 1 18 41 11 281 3,8493 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 1 6 34 23 9 252 3,4521 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 2 4 36 24 6 248 3,3973 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan 

produk Deduwa 

1 18 38 8 10 228 3,1232 

Relibility 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam 

buka/tutup) 

1 16 27 29 10 241 3,3014 

14 Adanya petunjuk informasi produk yang 

dicari dan alur proses pelayanan 

0 4 17 37 15 285 3,9041 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan standar harga 

yang ada 

0 1 35 25 12 267 3,658 

Responsiveness 
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16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 1 8 29 17 18 262 3,5891 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam 

membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

0 2 28 31 12 272 3,7260 

18 Sikap tanggap karyawan dalam 

merespon permintaan dan keluhan 

konsumen 

0 2 21 33 17 284 3,8905 

Assurance 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas 

serta aman 

0 0 47 12 13 257 3,5206 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan kualitas yang 

dijanjikan 

0 2 43 17 10 255 3,4932 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan 

melayani konsumen contoh selalu 

senyum sapa kepada setiap konsumen 

yang datang  

4 14 36 10 9 225 3,083 

Emphaty 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang 

baik terhadap konsumen saat proses 

pelayanan 

11 1 38 13 9 228 3,124 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh 

kepada konsumen tanpa membeda-

bedakan contoh konsumen pekerja 

kantoran dan petani sama-sama dilayani 

11 3 32 15 10 227 3,1096 

 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa semakin sedikit nilai skor 

rata – rata harapan ,maka sedikit juga harapan pelanggan terhadap kinerja 

pelayanan yang dilakukan pihak Deduwa, begitu sebaliknya semakin besar skor 

rata-rata semakin besar harapan akan pelayanan yang dilakukan pihak Deduwa. 

Berikut ini contoh perhitungan untuk atribut yang pertama, sebagai berikut : 

➢ Total skor harapan = (P1* 1) +(P2*2) + (P3*3) + (P4*4) + (P5*5)  

    =  (0*1) + (0*2) + (9*3) + (38*4) + (25*5) = 307 

 

➢ Rata-rata skor harapan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
  = 

307

73
  = 4,2055 

 

 

 

 

4.3.6.3  Perhitungan Skor Gap (Kesenjangan) ServQual 

 Sebelum menghitung nilai gap atau kesenjangan yang terdiri dari nilai 

kinerja dan harapan pelanggan. Terlebih dahulu menghitung rata – rata nilai 
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kinerja dan harapan pelanggan. Dimana nilai kinerja merupakan nilai yang 

diperoleh dari hasil penilaian responden terhadap penilaian kinerja atau layanan 

Pusat Oleh-oleh Deduwa, sedangkan nilai harapan merupakan nilai rata-rata yang 

diharapkan oleh responden terhadap layanan Pusat Oleh-oleh Deduwa..   

  Setelah menghitung rata – rata dari skor kinerja dan harapan pelanggan, 

selanjutnya adalah menghitung gap. Caranya yaitu dengan mengurangi rata – rata 

skor kinerja dengan skor harapan pelanggan. Hasil perhitungan tersebut 

digunakan untuk mengetahui atribut pelayanan mana yang menjadi prioritas untuk 

diperbaiki. Sebagai contoh perhitungan gap yakni :  

 GAP  = (rata – rata kinerja) – (rata – rata harapan)   

   = 4,6164 - 4.2055    = 0,4109 

 Berikut merupakan tabel dari keseluruhan nilai gap pada setiap atribut kinerja 

dan harapan pelanggan : 

Tabel 4.13 Nilai Gap Metode ServQal  

NO  Daftar Pertanyaan Kinerja Harapan  GAP 

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 bus, 28 elf, 

20 mobil pribadi, dan 300 sepeda motor 

4,6164 4,2055 0,4109 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan ruangan 

yaitu ruangan bebas dari sampah yang berserakan, 

ruangan tertata rapi dan suhu ruangan nyaman 

dengan suhu 25-27 ○ C 

3,1096 3,8904     -0,7808 

3 Ketersediaan sarana pencarian informasi atau 

katalog 

2,7534 3,411     -0,6576 

4 Fasilitas penjualan online untuk memudahkan 

konsumen yang tidak ingin pergi ke toko langsung 

2,7397 3,1507      -0,411 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi 

tunggu yang cukup dengan jumlah kedatangan 

konsumen, tidak membahayakan, layak, dan tempat 

teduh 

2,589 3,9589 -1,3699 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan 

seperti tv, 50 kamar mandi, dan masjid 

3,2192 4,1644 -0,9452 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, bersih, dan 

memberikan senyum kepada konsumen 

3,589 3,411 0,178 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di pusat kota 

dan terletak dijalan protokol utama 

4,5068 4,0822 0,4246 

9 Kelengkapan aneka produk makanan dan minuman 3,9452 3,8493 0,0959 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 3,5479 3,4521 0,0958 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 3,6438 3,3973 0,2465 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk 

Deduwa 

3,0822 3,1232 -0,041 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam buka/tutup) 4 3,3014 0,6984 
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14 Adanya petunjuk informasi produk yang dicari dan 

alur proses pelayanan 

3,9726 3,9041 0,0685 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir 

sesuai dengan standar harga yang ada 

3,6164 3,658 -0,1641 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 3,425 3,5891 -0,1643 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu 

konsumen yang mengalami kesulitan 

3,096 3,7260 -0,6301 

18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon 

permintaan dan keluhan konsumen 

3,7260 3,8905 -0,1645 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas serta aman 4,3973 3,5206 0,8768 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir 

sesuai dengan kualitas yang dijanjikan 

3,8630 3,4932 0,3698 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan melayani 

konsumen contoh selalu senyum sapa kepada setiap 

konsumen yang datang  

3,2877 3,083 0,2047 

22 Karyawan memiliki komunikasi yang baik terhadap 

konsumen saat proses pelayanan 

4,0822 3,124 0,9582 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh kepada 

konsumen tanpa membeda-bedakan contoh 

konsumen pekerja kantoran dan petani sama-sama 

dilayani 

4,3150 3,1096 1,2055 

 Dari tabel tersebut didapat nilai rata-rata kinerja responden setiap atribut 

layanan menunjukkan bahwa masih ada nilai atribut yang belum mencapai nilai 4, 

yang menunjukkan kategori puas. Namun nilai persepsi pada atribut layanan 

tersebut masih dibawah dari nilai 4 atau belum mencapai kategori puas. 

 Nilai gap sendiri menunjukkan bahwa semua atribut layanan masih bernilai 

negatif, yang berarti menujukkan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan 

dan kinerja pelanggan terhadap layanan Pusat Oleh-oleh Deduwa sehingga dapat 

dikatakan menunjukkan ketidakpuasan pelanggan terhadap jenis layanan tersebut. 

 Jika atribut layanan bernilai positif atribut tersebut sudah menunjukkan 

kepuasan pelanggan terhadap jenis pelayanan tersebut, jika dipertahankan tidak 

berdampak apa apa, namun juka pelayanan tersebut ditingkatkan akan 

menimbulkan kepuasan pelanggan lebih tinggi. 

 

 

 

4.3.7 Pengolahan Data Kuesioner Kano 

 Hasil jawaban responden pada kuesioner kano berupa skor jawaban untuk 

masing-masing pertanyaan fungsional dan disfungsional konsumen Pusat Oleh-
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oleh Deduwa yang diperoleh setiap atribut layanan akan diproses dengan 

menggunakan tabel evaluasi model kano yang dapat dilihat pada tabel 2.3 pada 

BAB II. Hasil dari penyebaran kuesioner model kano yang telah direkapitulasi 

untuk tiap atribut sebanyak 73 responden dapat dilihat pada lampiran 5, berikut ini 

cara untuk mengkategorikan hasil pertanyaan Kano bisa dilihat pada gambar 4.5 : 

 

Gambar 4.5 Proses Evaluasi kano 

 

 

4.3.7.1 Tahap Perhitungan Model Kano  

 Data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan fungsional 

dan disfungsional yang menjadi dasar penentuan kategori kano. Kategori kano 

diklasifikasikan berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner fungsional 

dan disfungsional. Berikut ini adalah jumlah responden dan pilihan klasifikasi 

atribut layanan  Pusat oleh-oleh Deduwa.  

 

 

 

 

Tabel 4.14 Hasil Klasifikasi Atribut Layanan Model Kano 

No Atribut O A M I R Q TOTAL 

1 Tersedia tempat parkir yang memuat 50 

bus, 28 elf, 20 mobil pribadi, dan 300 

14 22 25 12 0 0 73 
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sepeda motor 

2 Kebersihan,kerapian, dan kenyamanan 

ruangan yaitu ruangan bebas dari 

sampah yang berserakan, ruangan 

tertata rapi dan suhu ruangan nyaman 

dengan suhu 25-27 ○ C 

20 18 19 16 0 0 73 

3 Ketersediaan sarana pencarian 

informasi atau katalog 

10 18 17 26 2 0 73 

4 Fasilitas penjualan online untuk 

memudahkan konsumen yang tidak 

ingin pergi ke toko langsung 

5 14 16 32 4 2 73 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu 

adanya kursi tunggu yang cukup 

dengan jumlah kedatangan konsumen, 

tidak membahayakan, layak, dan 

tempat teduh 

12 17 15 27 1 2 73 

6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang 

pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, 

dan masjid 

12 13 19 29 0 0 73 

7 Karyawan selalu berpenampilan rapi, 

bersih, dan memberikan senyum kepada 

konsumen 

7 16 17 31 2 0 73 

8 Lokasi sangat mudah diakses berada di 

pusat kota dan terletak dijalan protokol 

utama 

11 20 8 31 2 0 73 

9 Kelengkapan aneka produk makanan 

dan minuman 

8 21 20 21 3 0 73 

10 Kelengkapan berbagai macam pakaian 8 17 16 26 5 1 73 

11 Kelengkapan aneka produk souvenir 9 11 9 40 3 1 73 

12 Adanya kegiatan promosi tempat dan 

produk Deduwa 

11 21 26 11 6 0 73 

13 Kedisiplinan waktu pelayanan (jam 

buka/tutup) 

23 27 9 11 0 1 73 

14 Adanya petunjuk informasi produk 

yang dicari dan alur proses pelayanan 

14 25 17 16 0 0 73 

15 Harga makanan, minuman, pakaian, 

dan souvenir sesuai dengan standar 

harga yang ada 

23 28 11 11 0 0 73 

16 Kasir melayani konsumen dengan cepat 10 38 7 17 0 1 73 

17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam 

membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan 

10 17 11 34 0 1 73 

18 Sikap tanggap karyawan dalam 

merespon permintaan dan keluhan 

konsumen 

10 18 17 28 0 0 73 

19 Tersedianya tempat parkir yang luas 

serta aman 

23 29 8 13 0 0 73 

20 Harga makanan, minuman, pakaian, 

dan souvenir sesuai dengan kualitas 

yang dijanjikan 

24 28 6 14 1 0 73 

21 Kesopanan dan keramahan karyawan 

melayani konsumen contoh selalu 

senyum sapa kepada setiap konsumen 

yang datang  

23 21 11 17 1 0 73 
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22 Karyawan memiliki komunikasi yang 

baik terhadap konsumen saat proses 

pelayanan 

17 14 11 28 1 2 73 

23 Karyawan memberikan perhatian penuh 

kepada konsumen tanpa membeda-

bedakan contoh konsumen pekerja 

kantoran dan petani sama-sama dilayani 

25 22 8 15 2 1 73 

Berdasarkan hasil dari hasil jawaban responden dan pilihan klasifikasi tribut 

layanan pada kuesioner kano,  kemudian melakukan pengkategorian kano setiap 

atribut pelayanan. Cara untuk menyimpulkan kategori kano untuk masing-masing 

atribut menggunakan Bauth Formula. Proses dari Bauth Formula sebagai berikut : 

• Jika jumlah (O+A+M) > jumlah nilai (I+R+Q) maka grade diperoleh nilai 

maksimum dari (One dimensional, Attractive, Must be) 

• Jika jumlah (O+A+M) < jumlah nilai (I+R+Q) maka grade diperoleh nilai 

maksimum dari (Indifferent, Reverse, Questionable) 

• Jika jumlah (O+A+M) = jumlah nilai (I+R+Q) maka grade diperoleh nilai 

maksimum dari(One dimensional, Attractive, Must be, Indifferent, 

Reverse, Questionable) 

Berikut ini hasil rekapitulasi keputusan kategori kano untuk masing-masing 

atribut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Kano 

No Atribut O A M I R Q TOTAL O+A+M I+R+Q Keputusan 

1 Tersedia tempat parkir 

yang memuat 50 bus, 28 

elf, 20 mobil pribadi, dan 

300 sepeda motor 

14 22 25 12 0 0 73 61 12 M 

2 Kebersihan,kerapian, dan 

kenyamanan ruangan 

yaitu ruangan bebas dari 

sampah yang berserakan, 

ruangan tertata rapi dan 

suhu ruangan nyaman 

dengan suhu 25-27 ○ C 

20 18 19 16 0 0 73 57 16 O 

3 Ketersediaan sarana 

pencarian informasi atau 

katalog 

10 18 17 26 2 0 73 45 28 A 

4 Fasilitas penjualan online 

untuk memudahkan 

konsumen yang tidak 

ingin pergi ke toko 

langsung 

5 14 16 32 4 2 73 35 38 I 

5 Ruang tunggu yang 

nyaman yaitu adanya 

12 17 15 27 1 2 73 44 30 A 
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kursi tunggu yang cukup 

dengan jumlah 

kedatangan konsumen, 

tidak membahayakan, 

layak, dan tempat teduh 

6 Adanya fasilitas-fasilitas 

penunjang pelayanan 

seperti tv, 50 kamar 

mandi, dan masjid 

12 13 19 29 0 0 73 44 29 M 

7 Karyawan selalu 

berpenampilan rapi, 

bersih, dan memberikan 

senyum kepada konsumen 

7 16 17 31 2 0 73 40 33 M 

8 Lokasi sangat mudah 

diakses berada di pusat 

kota dan terletak dijalan 

protokol utama 

11 20 8 31 2 0 73 39 33 A 

9 Kelengkapan aneka 

produk makanan dan 

minuman 

8 21 20 21 3 0 73 49 24 A 

10 Kelengkapan berbagai 

macam pakaian 

8 17 16 26 5 1 73 41 32 A 

11 Kelengkapan aneka 

produk souvenir 

9 11 9 40 3 1 73 29 44 I 

12 Adanya kegiatan promosi 

tempat dan produk 

Deduwa 

11 21 26 11 6 0 73 58 17 M 

13 Kedisiplinan waktu 

pelayanan (jam 

buka/tutup) 

23 27 9 11 0 1 73 59 12 A 

14 Adanya petunjuk 

informasi produk yang 

dicari dan alur proses 

pelayanan 

14 25 17 16 0 0 73 56 16 A 

15 Harga makanan, 

minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan 

standar harga yang ada 

23 28 11 11 0 0 73 62 11 A 

16 Kasir melayani konsumen 

dengan cepat 

10 38 7 17 0 1 73 55 18 A 

17 Sikap cepat tanggap 

karyawan dalam 

membantu konsumen 

yang mengalami kesulitan 

10 17 11 34 0 1 73 38 35 A 

18 Sikap tanggap karyawan 

dalam merespon 

permintaan dan keluhan 

konsumen 

10 18 17 28 0 0 73 45 28 A 

19 Tersedianya tempat parkir 

yang luas serta aman 

23 29 8 13 0 0 73 60 13 A 

20 Harga makanan, 

minuman, pakaian, dan 

souvenir sesuai dengan 

kualitas yang dijanjikan 

24 28 6 14 1 0 73 58 15 A 

21 Kesopanan dan 23 21 11 17 1 0 73 55 18 O 
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keramahan karyawan 

melayani konsumen 

contoh selalu senyum 

sapa kepada setiap 

konsumen yang datang  

22 Karyawan memiliki 

komunikasi yang baik 

terhadap konsumen saat 

proses pelayanan 

17 14 11 28 1 2 73 42 31 O 

23 Karyawan memberikan 

perhatian penuh kepada 

konsumen tanpa 

membeda-bedakan contoh 

konsumen pekerja 

kantoran dan petani sama-

sama dilayani 

25 22 8 15 2 1 73 55 18 O 

  

Perhitungan ini dilakukan untuk menentukan keputusan setiap atribut di Pusat 

Oleh-oleh Deduwa dengan cara mengelompokkan grade O,A,M dan I,R,Q lalu 

dilakukan penjumlahan nilai O+A+M dan nilai I+R+Q. Setelah itu dilakukan 

perbandingan dari hasil penjumlahan nilai O+A+M dengan nilai I+R+Q. Lalu 

dilakukan pengambilan keputusan dengan cara dari hasil perbandingan kedua 

kelompok tersebut, yang memiliki nilai terbesar maka kelompok tersebut terpilih. 

Dari ketiga grade pada kelompok tersebut, dipilih grade yang memiliki nilai 

terbesar. Maka grade tertinggi pada atribut tersebut dipilih menjadi keputusan dari 

hasil perhitungan kano model. Berikut contoh perhitungan untuk atribut pelayanan 

nomor satu sebagai berikut: 

• Kategori Kano (1)  = Jumlah (O+A+M) > < Jumlah (I+R+Q) 

   = (14+22+25) >< (12+0+0)  

   = 61 > 12 

Keputusan  = M (Must Be) 

 Berdasarkan contoh perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada atribut 

kuesioner nomor satu memiliki jumlah A+O+M yang lebih besar daripada nilai 

I+R+Q. Jadi keputusan yang terpilih adalah Must Be (M) karena memiliki jumlah 

paling besar yaitu 61 dari kategori One Dimensional (O) dan Attractive (A). 

Berikut tabel 4.15 atribut -atribut dapat di petakan dalam grafik model kano 

sebagai berikut  

 Kepuasan pelanggan 

Attractive 
Atribut ke 3 Atribut ke 15 

Atribut ke 5 Atribut ke 17 

Atribut ke 8 Atribut ke 18 

Atribut ke 9 Atribut ke 19 

Atribut ke10 Atribut ke 20 

Atribut ke 13 Atribut ke 16 

Atribut ke 14 
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Gambar 4. 6 Pemetaan atribut ke dalam Model Kano 

Berdasarkan grafik pemetaan atribut ke dalam model kano dihasilkan 4 atribut 

yang termasuk ke dalam kategori must be, 4 atribut yang termasuk ke dalam 

kategori one dimensional, dan 13 atribut yang masuk ke dalam kategori attractive. 

4.3.8 Tahap Pengintegrasian Metode ServQual dan Model Kano 

 Integrasi Servqual dan kano dilakukan untuk menentukan atribut yang 

menjadi kebutuhan pelanggan untuk diperbaiki must be dan one dimensional dan 

di inovasikan attractive agar meningkatkan pelanggan. Untuk mendapatkan 

kualitas pelayanan yang baik yang perlu diperbaiki adalah nilai gap servqual yang 

bernilai negatif dari yang terendah hingga tertinggi dan ditambahkan hasil 

keputusan grade kano model sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui atribut layanan mana yang harus 

dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara prioritas. 

Tabel 4.16 Pengintegrasian ServQual dan Kano 

No Atribut 

ke- 

Atribut GAP Keputusan 

1 5 Ruang tunggu yang nyaman 

yaitu adanya kursi tunggu 

yang cukup dengan jumlah 

kedatangan konsumen, tidak 

membahayakan, layak, dan 

tempat teduh 

-1,3699 A 

Ketidakpuasan pelanggan 

Fungsi/ pelayanan minimal 

dari produk/jasa 

One dimensional 

Must Be 

Fungsi pelayanan maksimal 

dari produk/jasa 

Atribut ke 1 

Atribut ke 6 

Atribut ke 7 

Atribut ke 12 

Atribut ke 2 

Atribut ke 21 

Atribut ke 22 

Atribut ke 23 
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2 

 

 

 

6 Adanya fasilitas-fasilitas 

penunjang pelayanan seperti 

tv, 50 kamar mandi, dan 

masjid 

-0,9452 M 

3 12 Adanya kegiatan promosi 

tempat dan produk Deduwa 

-0,041 M 

4 15 Harga makanan, minuman, 

pakaian, dan souvenir sesuai 

dengan standar harga yang 

ada 

-0,1641 A 

5 16 Kasir melayani konsumen 

dengan cepat 

-0,1643 A 

6 17 Sikap cepat tanggap 

karyawan dalam membantu 

konsumen yang mengalami 

kesulitan 

-0,6301 A 

7 18 Sikap tanggap karyawan 

dalam merespon permintaan 

dan keluhan konsumen 

-0,1645 A 

 

Langkah selanjutnya, melakukan pengelompokkan atribut yang memiliki 

nilai grade negatif dari tahap klasifikasi atribut kano yang sama. Dan dilakukan 

pengurutan atribut dari nilai Gap tertinggi hingga terendah berdasarkan masing-

masing pengelompokkan jenis grade Kano. Berikut ini adalah tabel hasil prioritas 

perbaikan. 

4.17 Urutan nilai Gap negatif tertinggi hingga terendah yang menjadi prioritas 

perbaikan 

No Atribut 

ke- 

Atribut GAP Grade 

Kano 

1 6 Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti tv, 

50 kamar mandi, dan masjid 

-0,9452 

M 

2 12 Adanya kegiatan promosi tempat dan produk Deduwa -0,041 

3 

 

5 Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi tunggu 

yang cukup dengan jumlah kedatangan konsumen, tidak 

membahayakan, layak, dan tempat teduh 

-1,3699 

A 

4 17 Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu konsumen 

yang mengalami kesulitan 

-0,6301 

5 18 Sikap tanggap karyawan dalam merespon permintaan dan 

keluhan konsumen 

-0,1645 

6 16 Kasir melayani konsumen dengan cepat -0,1643 
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7 15 Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir sesuai 

dengan standar harga yang ada 

-0,1641 

 

Setelah di dapat hasil integrasi dari kedua metode yaitu metode ServQual 

dan Model Kano. Di dapat hubungan nilai gap yang bernilai negatif  kategori 

pertama yang harus ditingkatkan adalah kategori Must be sebanyak 2 atribut,yang 

menjelaskan bahwa atribut tersebut termasuk pada kategori yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan terlebih dahulu. Kemudian baru 5 atribut yang 

berada pada kategori Attractive jenis layanan yang masuk dalam kategori A 

,enimbulkan ketidakpuasan apabila tidak dipenuhi, namun akan memberi 

kepuasan yang tinggi apabila dipenuhi. Atribut dengan kategori A perlu mendapat 

perhatian dari pengelola Deduwa,karena atribut tersebut dapat dikembangkan 

sebagai upaya inovasi serta peningkatan kualitas yang memberi efek yang besar 

dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. 

4.4 Usulan Perbaikan 

 Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi pengintegrasian Metode ServQual 

dan Model Kano pada Pusat Oleh-oleh Deduwa terdapat beberapa atribut yang 

bernilai negatif dari grade yang terkecil hingga terbesar. Pada Tabel 4.16 kategori 

yang pertama yang harus ditingkatkan adalah 4 atribut yang ada di kategori must 

be, hal ini sesuai dengan evaluation rule pada Model Kano. Kategori must be 

lebih diutamakan karena merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Adanya fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan seperti tv, 50 kamar mandi, dan 

masjid. 

Usulan perbaikan : Pihak pengelola perlu menambah dan juga melakukan 

perawatan terhadap fasilitas penunjang. Karena dengan perawatan yang baik 

maka pengunjung akan merasa nyaman dan puas akan fasilitas yang 

disediakan. Penambahan beberapa tv pada beberapa titik juga akan membantu 

guna menghilangkan kejenuhan para pengunjung saat menunggu.misalnya di 

ruang tunggu dan kamar transit. 

2. Adanya kegiatan promosi tempat dan produk Deduwa. 
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 Usulan perbaikan : Pihak pengelola dan marketing lebih aktif dalam  

mempromosikan tempat maupun produk dari Deduwa baik melalui media 

sosial maupun dengan media elektronik/media lainnya yang dikemas secara 

menarik dan unik selain itu juga aktif mengikuti pameran produk. Juga lebih 

banyak melakukan kerja sama dengan travel lokal maupun travel yang diluar 

Jawa Timur. Agar masyarakat luas lebih mengenal Pusat oleh-oleh Deduwa 

sehingga tertarik untuk berkunjung ke Deduwa. Melakukan promosi yang lebih 

up to date terhadap web yang telah dimiliki Deduwa. 

3. Ruang tunggu yang nyaman yaitu adanya kursi tunggu yang cukup dengan 

jumlah kedatangan konsumen, tidak membahayakan, layak, dan tempat teduh 

Usulan perbaikan : Meskipun harus mempertimbangkan aspek keuangan dan 

keuntungan dari Pusat Oleh-oleh Deduwa,namun memberikan rasa puas dan 

nyaman bagi konsumen juga harus menjadi pertimbangan utama, Pemberian 

tempat duduk bagi konsumen sebagai tempat tunggu diharapkan akan 

menambah kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan Deduwa. 

4. Sikap cepat tanggap karyawan dalam membantu konsumen yang mengalami 

kesulitan. 

 Usuluan Perbaikan : Karyawan lebih inisiatif lagi kepada pelanggan yang 

datang,karena setiap pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda serta 

jenis realisasi yang lebih sesuai dengan tertulis dan dikomunikasikan. 

5. Sikap tanggap karyawan dalam merespon permintaan dan keluhan konsumen 

Usulan perbaikan: Para pengelola menyediakan kotak kritik saran di beberapa 

tempat khususnya di tempat ruang tunggu serta di area kasir, sehingga para 

konsumen yang ingin menyuarakan pendapatnya akan ditampung di kotak 

saran tersebut, jika terdapat kritik dan saran yang membangun akan membantu 

perusahaan dalam meningkatkan kualitas perusahaan tersebut, kemudian untuk 

respon permintaan serta keluhan yang mengkritik maka perusahaan akan 

melakukan perbaikan kinerja dengan berbagai solusi terbaik bukan hanya 

ditampung tanpa perlu adanya perbaikan kinerja. Memetakan keluhan 

pelanggan juga akan menguntungkan untuk dilakukan analisis tindakan, 
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permohonan maaf kepada pelanggan juga diperlukan untuk emndaptkan 

kepercayaan mereka kembali. 

6. Kasir melayani konsumen dengan cepat 

Usulan perbaikan : Pengoptimalan kinerja karyawan khususnya yang di bagian 

kasir dan dilakukan peninjauan kinerja karyawan yang dinilai kinerjanya yang 

masih kurang akan dilakukan training tambahan untuk meningkatkan 

produktifitas kerja kasir yang sangat rentan terkena komplain jika tidak teliti 

maupun kurang cekatan dalam melayani konsumen. 

7. Harga makanan, minuman, pakaian, dan souvenir sesuai dengan standar harga 

yang ada. 

Usulan Perbaikan : Managemen melakukan pengecekan secara rutin mengenai 

harga serta kualitas pelayanan yang dijanjikan, karena jika harga yang ada di 

Pusat grosir Deduwa terlalu mahal maka akan menimbulkan ketidakpuasan 

pelanggan akibatnya mengajukan komplain terhadap perusahaan, jika harga 

yang ditawarkan lebih murah maka akan merugikan perusahaan. Karyawan 

bagian toko juga harus lebih teliti dalam memasukkan harga ke dalam 

komputer dengan yang ada di label harus sama karna di bagian kasir sering 

terjadi perbedaan harga dari label yang tertera dengan yang ada di komputer. 

Selain itu bisa dilakukan sistem reward untuk pengunjung yang berbelanja 

melebihi batas maksimum yang ditentukan. 

 


