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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas Jasa 

2.1.1 Defiinisi Kualitas 

Kualitas menurut Scherkenbach (1991) yaitu kualitas merupakan yang 

menentukan adalah pelanggan, pelanggan mangharapkan produk dan jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya pada suatu harga tertentu yang 

menunjukkan nilai produk/jasa tersebut. 

Kualitas menurut Goetch dan Davis (1995) merupakan dimana kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan suatu produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atauimelebihi apa yangidiharapkan. 

Dari kedua definisi tersebut disimpulkan bahwa kualitas merupakan sesuatu 

yang kebutuhan dan harapannya sudah terpenuhi atau bahkan melebihi apa yang 

di harapkan, terutama dalam segi produk, pelayanan, proses dan lingkungan. 

Contohnya yaitu, setiap perusahaan memiliki produk atau yang diunggulkan dalam 

penjualannya, dari produk yang diunggulkan tersebut akan membawa kesan yang 

baik bagi pelanggan, karena memiliki kualitas yang baik dan akan dikonsumsi 

secara continue. 

2.1.2 Definisi Jasa 

Jasa menurut Lehtinen tahun 1983 merupakan serangkaian kegiatan yang 

berlangsung dan berinteraksi dengan orang yang dapat dihubungi atau mesin fisik 

dan memberikan kepuasan kepada konsumen. (Lupiyoadi, 2008) 

Jasa merupakan suatu kegiatan yang dapat ditawarkan dari satu pihak ke pihak 

lain, dimana pada dasarnya tidak memiliki wujud dan tidak menjadikan 

kepemilikan apapn. Produksinyaidapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan 

produk fisik (Kotler, 2012). Jasa mempunyai empat karakteristik utama yang dapat  

mempengaruhi rancangan programipemasarannya, yaitu: 

1. Intangibility (tak berwujud). Jasaltidak memiliki wujud, melainkan produk 

yang memiliki fisik, jasa tidak terlihat, dirasakan, diraba,ididengar, atau 
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dicium keculai jasa tersebut dikonsumsi. Agar meminimalisir 

ketidakpastian, beberapa pembeli akan mencari tanda bukti, jaminaniakan 

kualitas jasa. 

2.  Inseparability (tidak bisa dipisahkan), pada umumnyaijasa diproduksi dan 

dikonsumsiibersamaan. 

3. Variability (dapat berubah), bersifatovariabel, dapat diartikan memiliki 

banyak macam bentuk, kualitas danijenisnya tergantung pada siapa , kapan, 

dan dimanaijasa itu dihasilkan. 

4. Perishability (daya tahan), jasa tidak bisa disimpan, terjadi masalah apabila 

permintaan tetap, karena untuk mempersiapkan pelayanan permintaan 

tersebut mudah namun apabila berfluktuasi, terdapat berbagai masalah 

muncul. (Djunaidi, 2006) 

2.2 KepuasanIPelanggan 

Kepuasan para pelanggan menjadi pokok utama dalam mempraktikkan 

performa pelayananijasa, sertaimenjadi momentum dalam berbisnis. Kepuasan 

pelanggan memiliki kontribusi dalam aspekipentingiseperti bertambahnya loyal 

suatu pelanggan, meningkatnya kinerja karyawan, meningkatnya value yang 

dimiliki oleh perusahaan, dan juga berkurangnya elastisitasihargaipelayanan.  

Kepuasan atau satisfaction berawal dariibahasa latin yaitu “satis” (cukup baik 

atau memadai) dan facio (melakukan/membuat). Kepuasan dapat diartikan sebagai 

“upaya memenuhi sesuatu” atau “menciptakan suatu yang memadai” (Tjiptono & 

Chandra, 2011). 

Kotler (1997) mengatakan kepuasan pelanggan ialah tingkatan apa yang 

dirasakan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dan 

harapannya. 

Melainkan Oliver (1997) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan diartikan 

sebagai evaluasiipurnabeli, dimana persepsiinterhadap kinerjaimalternatif 

produk/jasa yang dipilih memenuhi harapan sebelum pembelian. 

Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dan 

harapanipelanggan  (Nasution, 2010), yaitu : 
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1. Keinginan dan kebutuhan yang berkaitan dengan hal yang dirasakan 

pelanggan ketika melakukan transaksi dengan penyedia jasa. Jika suatu 

kebutuhan dan keinginannya tinggi, maka harapan konsumen akan tinggi, 

demikian pula sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lampau pada saat mengonsumsi produk/jasa dari 

perusahaan ataupun pesaing – pesaingnya. 

3. Pengalaman dari orang di sekitarnya, dimana orang itu akan memberitahu 

kualitas produk yang dibeli.  

2.3 Service Quality (Servqual) 

Servqual adalah metode yang digunakan untuk mencari tahu kualitas layanan 

berdasarkan nilai kesenjangan atau gap,iyaitu begaimana persepsi dan harapan 

konsumen terhadapopelayanan yang didapatkan. (Wijaya, 2018)  

Dimensi kualitas yang umum digunakan ialah yang dikemukakan oleh 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985). Diantaranya yaitu reliability 

(keandalan),xresponsiveness (dayaitanggap), assurance (jaminan), empathy 

(empati), dan tangible (fisik) (A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, 2015) 

1. Reliability (Keandalan), merupakan kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan akurat untuk dipercaya, terutama memberikan jasa 

secara tepat waktu (on time). 

Contohnya dari stasiun kereta api yaitu pada pihak stasiun memiliki 

prosedur atau sistem pembelian yang mudah diakses oleh pelanggan, 

sehingga tidak membingungkan pelanggan dalam pembelian tiket. 

2. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para anggota karyawan 

untuk membantu dan memberikan jasa yang diinginkan konsumen. Seperti 

membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas akan 

memberikan kesan negatif, kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan 

sigap, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan menjadi pengalaman 

yang menyenangkan. 
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Contohnya yaitu setiap petugas tanggap dalam menangani beberapa 

keluhan dari pelanggan jika terjadi komplain. 

3. Assurance (jaminan), yang meliputi pengetahuan dan kemampuan, sikap 

ramah, sopan, dan sifat dapat dipercaya agar konsumen merasa terbebas 

dari bahaya dan resiko. 

Contohnya yaitu pada lingkungan stasiun pelanggan merasa aman dan 

nyaman, atau tidak ada tindak kejahatan karena sigapnya petugas keamanan 

stasiun. 

4. Empathy (empati), yang meliputi sikap karyawan maupun perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan atau kesulitan konsumen, memiliki komunikasi 

yang baik, kemudahan dalam melakukan obrolan atau hubungan. 

Contohnya yaiu ramahnya petugas dalam menangani pelanggan, selalu 

sopan kepada pelanggan. 

5. Tangibles (bukti fisik), tersedianya fasilitas yang dapat terlihat, 

perlengkapan dan sarana komunikas. 

Contohnya yaitu rapih dan bersihnya stasiun sehingga pelanggan nyaman 

dalam menggunakan layanan kereta api. 

Gap (kesenjangan) merupakan hasil dari perhitungann skor antara perception-

expectation. Gap memiliki nilai negatif apabila nilai harapan lebih besar daripada 

persepsi, dan sebaliknya. Gap negatif artinya harapan konsumen terhadap atribut 

tersebut belum memenuhi kepuasannya. Nilai gap dikatakan baik apabila nilai 

negatifnya semakin rendah. Terdapat 5 gap atau  kesenjangan sebgaiufaktor kegagalan 

dari suatu asa, sebagai berikut (Wijaya, 2018): 

• Gap 1, kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi dari manajemen. 

Manajemen tidak merasakan dengan detail apa yang diinginkan pelanggan. 

• Gap 2, kesenjanganuantara persepsiumanajemen dan standar kualitasIjasa. 

Manajemen bisa saja merasakan keinginan pelanggan dengan tepat, namun 

belum bisa mendapatkan ketetapan standar kinerja yang maksimal. 

• Gap 3, kesenjanganUantara standar kualitasujasa dan cara pelayanan jasa. 

Karyawan bekerja kurang maksimal karena tidak mampu memenuhi standar. 
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• Gap 4, penyampaianujasa dan komunikasiukeluar. Harapan dari konsumen 

terpengaruh oleh adanya iklan yang diterbitkan dari perusahaan. 

• Gap 5, kesenjangan antaraujasa yang didapatkan dan jasa yangudiharapkan. 

Kesenjangan ini muncul saat konsumen tidak mendapatkan pelayanan dengan 

apa yang diharapkan sebelumnya. 

Untuk mengukur kepuasan pelanggan, dapat diyakini bahwa berdasarkan lima 

dimensi tersebut dapat menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam 

memberikan pelayanan. Secara sistematik kualitas layanan dapat di modelkan 

pada gambar 2.1 berikut :  

Gambar 2.1 Model Konseptual Servqual 

Sumber : (Wijaya, 2018) 
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Servqual merupakan metode yang simpel tetapi memiliki tingkat akurasi yang 

besar yang dan dapat diaplikasikan pada perushaan untuk mengukur bagaimana 

persepsi dan harapan para konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh perusahan. 

Sebagaiipengguna jasa, bagian dari kesepakatan bahwa harapan dari pelanggan 

(customer expectation) memiliki peran penting sebagai standar perbandingan dalam 

evaluasi kualitas maupunokepuasan pelanggan. (Wijaya, 2018). Berikut merupakan 

persamaan dari servqual : 

𝑄 = 𝑃 (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒) − 𝐸 (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒)………………(1) 

Keterangan : 

 Q = Kualitas Pelayanan 

 P = Persepsi pelanggan 

 E = Harapan pelanggan 

2.4 Fuzzy 

Teori mengenai himpunan fuzzy pertama kali dikenalkan oleh Lotfi A. 

Zadeh pada tahun 1965. Apabila pada logika boolean (himpunan tegas) hanya 

mengenal nilai “0” pada keadaanisalah, dan nilai ‘1’ pada keadaan benar. Dimana 

pada keadaan salah dalam himpunan menyatakan keanggotaanisuatu individu 

tidak termasukodidalamnya, sedangan keadaan benar dalam himpunan 

menyatakan keanggotaan suatu individu masuk kedalam himpunan. Maka dalam 

logika fuzzy mengenal hingga keadaan dari nilai “0” sampai nilai “1” (Zadeh, 

1965). Logika fuzzy bukan hanya mengenal dua keadaan, tapi juga mengenal 

sejumlah keadaan yang merupakan kisaran dari keadaan salah sampai benar. 

(Nadlir dan Amroni, 2003) dalam (D. C. T. Saputro, Yugowati, & P, 2006) 
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PenentuaniFuzzy Set digunakan untuk menentukan nilai mana yang harus 

diberikan oleh responden untuk tiap kriteria yang ditunjukkan dalam kuisioner. 

Cara menentukan yaitu pada gambar berikut : 

Gambar 2.2 Penentuan nilai fuzzy set 

Gambar diatas merupakan nilai yang akan digunakan dalam 

menentukanan skor untuk mengetahuiItingkat kualitasipelayanan, dari 

perhitungan fuzzyfikasi adalah kategori (1) Sangat tidak baik dengan skor 

1,2,3,4. Sedangkan kategori (2) tidak baik dengan skor 3,4,5,6. Dan kategori 

(3) cukup baik dengan skor 5,6,7,8. Kategori (4) Baik dengan skor 7,8,9,10. 

Untuk kategori (5) sangat baik dengan skor 9,10,11,12. (Suharyanta & A`yunin, 

2011) 

Terdapat berbagai hal yang perlu dipahami pada sistem fuzzy, adalah sbb : 

1. Variabel Fuzzy 

Merupakan variabeliyang akan dibahasidalam dalam suatu sistem 

fuzzy. 

2. Himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan himpunan yang pada tiap elemennya 

memiliki derajatikeanggotaan tertentu terhadap himpunan itu 

sendiri. 

3. Semesta Pembicaraan 

Merupakan keseluruhan nilain yang diperbolehkan untuk 

dioperasikanidalam variabel fuzzy. Nilainya bisa berupa positif atau 
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negatif, dan terkadang nilaiIsemesta pembicaraan tidak dibatasi 

batasiatasnya. 

4. Domain 

Merupakan semua nilai yang diperbolehkan dalam suatu 

semestaipembicaraan dan diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 

suatu himpunan fuzzy. Nilainya boleh bilangan positif atau negatif. 

2.5 Fuzzy Servqual 

Metode Fuzzy servqual yang digunakan yaitu pembentukanimembership 

function dengan TriangulariFuzzy Number (TFN) sebagai ukuran persepsi dan 

harapan pelanggan, perhitungan nilai untuk kesenjangan kualitas layanan, 

perhitungan bobot, perhitungan nilai servqual terbobot dan penliaian tingkat 

kepentingan beberapa kriteria. 

Setelah mengumpulkan data dari sebar kuisioner, tahap setelahnya yaitu 

melakukan fuzzyfikasi dengan pembentukan Triangular Fuzzy Number untuk 

nilai persepsi dan harapan. Untuk memperoleh nilai fuzzyfikasi, didapatkan dari 

rumus berikut, nilai fuzzyfikasi merupakan nilai rata-rata dari nilai c,a,b (Sutinah 

& Simamora, 2018). 

Batas Bawah (c) : 
𝑏𝑖1∗𝑛1+𝑏𝑖1∗𝑛2+𝑏𝑖2∗𝑛3+⋯+𝑏𝑖(𝑘−1)∗𝑛𝑘

𝑛1+𝑛2+𝑛3+⋯+𝑛𝑘
 …..(2) 

Batas tengah (a) : 
𝑏𝑖1∗𝑛1+𝑏𝑖2∗𝑛2+𝑏𝑖3∗𝑛3+⋯+𝑏𝑖𝑘∗𝑛𝑘

𝑛1+𝑛2+𝑛3+⋯+𝑛𝑘
…..…..(3) 

Batas atas (b) : 
𝑏𝑖2∗𝑛1+𝑏𝑖3∗𝑛2+⋯+𝑏𝑖𝑘∗𝑛𝑖(1−𝑘)+𝑏𝑖𝑘∗ 𝑛𝑘

𝑛1+𝑛2+𝑛3+⋯+𝑛(𝑘−1)+ 𝑛𝑗𝑘
….(4) 

Keterangan : 

  bi = average nilai fuzzy set peringkat kepentigan 

  n = total responden 

Usulan pendekatan terpadu dalam kualitas layanan peningkatan 

ditunjukkan pada gambar 2.2. Dalam pendekatan ini, fuzzy-servqual digunakan 

untuk mengevaluasi dasar atribut kualitas layanan dan QFD digunakan untuk 

mengubah panersyaratan pelanggan menjadi persyaratan teknis. 
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Penilaian dan preferensi setiap manusia sering tidak jelas dan tidak 

dapat memperkirakan dengan nilai numerik yang pasti atau tepat. Sejak 

evaluasi data subyektif dapat diekspresikan secara lebih memadai dalam 

variabel linguistik, membuat teori himpunan fuzzy digunakan sebagai ukuran 

persepsi dan harapan pelanggan. Dalam metode yang diusulkan ini, fuzzy 

digunakan untuk mengubah input linguistik menjadi fuzzy output dan 

respresentasi integrasi rata-rata bertingkat, digunakan sebagai defuzzifier untuk 

mengubah output fuzzy untuk output yang jernih. (M. R., J., & Abraham, 2014). 

2.6 Fuzzyfikasi 

Fuzzyfikasi merupakan bentuk perubahan seluruh variabel input/output 

ke dalam himpunan fuzzy. Beberapa himpunan fuzzy dapat di kelompokkan oleh 

rentang nilai variabel input dan setiap himpunan memiliki derajatikeanggotaan 

tertentu  

Bentuk fuzzyfikasi yang digunakan adalah berbentuk segitiga dan 

bentukibahu. Derajat keanggotaan nilai rentang input atau output ditentukan 

oleh bentuk fuzzikfikasi. Dan dihitung dengan rumus fungsi keanggotaan dari 

segitiga fuzzikfikasi (Nadlir dan Amroni, 2003). 

2.7 Defuzzyfikasi 

Defuzzyfikasi merupakan proses mengubah dari himpunan fuzzy 

menjadi nilai tunggal (Nadlir dan Amroni, 2003). Input yang didapatk dari 

defuzzyfikasi adalah himpunan fuzzy yang didapatkan dari komposisi aturan 

fuzzy, sedangan outputnya yaitu berupa bilangan pada domainihimpunan fuzzy 

tersebut. Maka dari itu jika diberikan nilai himpunan fuzzy dalam range 

tertentu, maka harusIdapat diambil suatu nilai tegas (crisp) sebagai ouput 

(Kusumadewi dan Hari, 2004) dalam (D. Saputro, Praharsi, & Prasetyo, 2005). 

Setelah masing-masing kriteria didapatkan selisihnya, selanjutnya yaitu 

menggunakan perhitungan Arithmatic Mean (Sutinah & Simamora, 2018), 

yaitu untuk mengetahui nilai tunggal yang representatif, dengan mengunakan 

rumus: 
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µA ∩ B = 
µA[x]+ µB[y]

2
………….…………(5) 

2.8 Quality FunctioniDeployment (QFD) 

QFD merupakan metode pendekatan sistematik untuk menentukan 

keinginan konsumen danimenerjemahkan secara akurat ke dalam desain teknis, 

manufacturing, dan rencana produksi yang tepat. Pada dasarnya QFD 

membantu mendengarkan keinginan konsumen dan penting juga untuk 

brainstormingisessions bagi tim pengembang untuk mementukan cara mana 

yang terbaik untuk memenuhi keinginanikonsumen. (Wijaya, 2018) 

Di dalam QFD terdapat beberapa hal yang penting yaitu : 

1. QFD adalah sebagai keseluruhanikonsep 

2. Nilai dari konsumen adalah tuntutan dari konsumen itu sendiri 

3. Product Quality Deployment merupakan tools untuk 

menerjemahkan suara dari konsumen. 

4. Deployment of the Quality Function merupakan aktivitas yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa tuntutan konsumen telah 

terpenuhi.  

5. Quality Table – a series berfungsi untuk menggambarkan suara 

konsumen. 

Pada metode QFD, seluruh operasiiperusahaan ditopang oleh voice of 

customer. ASI (2003) menyebutkan QFD sebagai berikut “QFD merupakan suatu 

proses sistematis yang membantu perusahaan agar dapat memahami dan 

mengintegrasikan keinginan dan kebutuhan klien ke dalam produk atau layanan 

perusahaan (Wijaya, 2018). 

Menurut ASI, terdapat 5 manfaat utama QFD yaitu: 

1. Meningkatkanikepuasan pelanggan  

2. Penurunaniwaktu 

3. Meningkatkanikomunikasi internal 

4. Dokumentasi menjadi lebih baik 

5. Menghemat jumlah biaya. 



 

15 
 

2.9 House of Quality (HOQ) 

MenurutaCohen (1995), proses dari pembentukan QFD terdirisdari 

menyusun satu atau beberapa matrik. Matrik ini diartikan sebagai “Houseiof 

Quality”i(HOQ).  

E

Technical 

Correlations

C. Technical Respon

D

Relationships

B

Matrik 

Perncanaan

F

Benchmarking & Penetapan 

Target

A

Customer 

Needs

 

Gambar 2.3 House of Quality 

Sumber : Cohen, 1995 

A. Analisis Customer Needs / Voice of Customers 

Berisi matrik daftar keinginanIdan kebutuhan suatu pelanggan. Daftar tersebut 

biasanya ditentukan berdasarkan riset pasar. 

B. Planning Matrix 

Berisi terdiri dari 3 informasi yaitu, bobot kepentingan kebutuhan para 

konsumen, tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa, tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa sejenis dari perusahaan 

pesaing lainnya. Tujuan utama dari planning matrix adalah mengetahui seberapa 

baik suatu perusahaan dari kompetitor lainnya. 

- Importance to Customer (Tingkat Kepentingan Konsumen) 

Pada tahap ini tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan bagi 

konsumen. Maka dari itu terlebih dahulu dilakukan perhitungan frekuensi  

pada masing-masing elemen berdasarkan tingkat kepentingan masing-
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masing. Perhitungan tingkat kepentingan menggunakan modus, yaitu 

dengan memperhatikan nilai yang sering muncul. 

- Current Satisfication Performance (Tingkat Kepuasan Konsumen) 

Pada tahap ini merupakan penilaian tingkat kepuasan dari rencana 

pengembangan stasiun yang ada. Nilainya diperoleh pada saat penyebaran 

kuisioner penelitian. Perhitungan Current Satisfication Performance adalah 

dengan rumus berikut : 

Tingkat Kepuasan = 
∑ 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

∑ 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡
  …………….(11) 

Performance Weight = Number of Responden * Performance (Scale) 

Keterangan : 

 Performance ialah nilai tingkat kepuasan yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner. 

- Nilai Goal 

Dalam menentukan goal, yaitu menyatakan seberapa besar tingkat kinerja 

kepuasan yang diharapkan dapat dicapai oleh suatu perusahaan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan pelanggan. Penentuan Goal ditetapkan dari 

nilai terbaik antara Competitive Satisfaction Performance dan Customer 

Satisfaction Performance. (Putri, Usman, & Effendi, 2015) 

- Improvement Ratio 

Improvement Ratio digunakan sebagai penunjuk besarnya perubahan atau 

perbaikan mana yang harus dilakukan. Berikut adalah rumusnya : 

Improvement Ratio = 
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒
   .…..(12) 

Arti  dari nilai IR dapat dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.1 Skala Penilaian Nilai IR 

Nilai Keterangan 

< 1 Tidak ada perbaikan 

1 – 1,5 Perbaikan Sedang 

> 1,5 Perbaikan menyeluruh 
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- Sales Point 

Sales Point merupakan banyaknya nilai jual konsumsi pelanggan pada 

rencana pengembangan pelayanan stasiun yang dibutuhkan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan. Nilai ini diperoleh dari hasil diskusi 

dengan petugas stasiun. Arti nilai dari sales point dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.2 Skala Penilaian Nilai 

Nilai Keterangan 

1 Tidak ada sales point 

1,2 Sales point sedang 

1,5 Sales point kuat 

 

- Raw Weight and Normalized Raw Weight 

Digunakan untuk menunjukkan besarnya perbaikan suatu kriteria customer 

need. Dalam bentuk matematis penentuan nilai Raw Weight and 

Normalized Raw Weight adalah : 

Raw Weight = Importance to Customer * IR * Sales Point….(13) 

Normalized Raw Weight = 
𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑅𝑎𝑤 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  ……..(14) 

C. Technical Response 

Menunjukkan beberapa persyaratan teknis untuk produk/jasa baru yang akan 

dikembangkan. Data ini diperoleh dari informasi yang didapatkan dari keinginan 

pelanggan (matrik A).  

D. Relationship 

Penilaian mengenai kekuatan hubungan berdasarkan elemen-elemen yang 

terdapat pada respon teknis (matriks C) terhadapikeinginan pelanggani(matrik A) 

yang dipengaruhinya. Kekuatan hubungan dinyatakan dengan simbol relationship 

matrix.  
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Tabel 2.3 Simbol Relation Matrix 

Simbol 

 

Nilai 

 

Pengertian 

 <kosong> 

 

0 

 

Tidak memiliki hubungan 

 
 

1 

 

Mungkin ada hubungan 

 
 

3 

 

Hubungan sedang 

 ● 
9 

 

Hubungan sangat kuat 

 (Sumber : Cohen, 1995 : 62) 

E. Technical Corelation 

Bagian E berisi korelasi antara responiteknis yang satu dengan yang lain yang 

terdapat pada matriks C. Hubungan kedua persyaratan teknis tersebut ditunjukkan 

dengan simbol technicalocorrelation. 

Tabel 2.4 Simbol Technical Correlation 

● 
 Pengaruhipositif sangatikuat 

⃝  Pengaruh positif cukup kuat 

<kosong>  Tidak berpengaruh 

X  Pengaruh negatificukup kuat 

XX  Pengaruhinegatif sangat kuat 

(Sumber : Cohen, 1995: 155) 

F. Technical Matrix 

Pada F berisi tiga jenis data, yaitu : 

1. Prioritas tingkat kepentinganipersyaratan teknis 

2. Informasi hasiliperbandinganikinerja teknis produk yang dihasilkan perusahaan 

terhadap kinerja dari produk pesaing 

3. Target kinerja persyaratan teknis produk/jasa yang baru dikembangkan 

Tabel 2.5 Simbol Target Value 

Simbol Keterangan 
 

Semakin ditingkatkan semakin baik 
 

Semakin diturunkan semakin baik 
 

Solusi yang ditentukan sudah baik 

(Sumber : Cohen, 1995 : 156) 
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2.10  Integrasi Fuzzy Servqual dalam QFD 

Gambar 2.4 Fuzzy-Servqual ke QFD 

Pada pendekatan ini, fuzzy servqual digunakan untuk mengevaluasi dasar 

dari atribut dalam kualitas layanan dan QFD digunakan untuk merubah 

persyaratan pelanggan menjadi persyaratan teknis. Penilaian dan preferensi 

setiap orang sering tidak jelas dan tidak dapat memperkirakan nilai yang tepat. 

Sejak data evaluasi subjektif dapat diekspresikan secara lebih memadai dalam 

variabel linguistic. Teori himpunan fuzzy berguna untuk mengukur persepsi dan 

harapan pelanggan. Dalam model Triangular Fuzzy Number ini digunakan untuk 

mengubah input linguistic menjadi output. Digunakan fuzzyfikasi untuk 

mengubah output fuzzy menjadi crisp ouput. (M. R. et al., 2014) 

2.11 Teknik PengambilaniSampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila terdapat suatu populasi yang besar, dalam skala banyak atau tidak 

dapat dijangkau, maka peneliti dapat menggunakan beberapa sampel yang diambil dari 

populasi tersebut. (Sugiyono, 2007) 

Teknik sampling merupakan cara untuk menentukan suatu sampel yang memiliki 

jumlah sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang 

sebenernya, dengan memperhatikan sifat dan penyeberan populasi agar diperoleh hasil 

sampel yang representatif. (Syahrum. & Salim., 2012). Secara umum terdapat dua 
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sampel yaitu sampling probabilitas dan non probabilitas. Berikut adalah Teknik 

sampling dari keduanya : 

1. Sampling Probabilitas 

Merupakan teknikipengambilan yang memiliki peluang sama di setiap anggota 

populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2007). Berikut adalah 

Teknik dari sampling probabilitas :  

a. Simple RandomiSampling (Pengambilan Sederhana) 

Cara pengambilan Teknik ini yaitu pengambilan dengan cara acak dan tidak 

memandang kedudukan apapun dari populasi tersebut. 

b. Proportionate Stratified Random Sampling  

Cara ini dipakai apabila populasi memiliki anggota yang tidak homogen, dan 

bersrtata secara proporsional 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling  

Teknik ini dipakai untuk menentukanojumlah sampel, apabila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. 

d. ClusteriSampling 

Merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek 

yang diteliti sangat luas. Misal antar negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk 

menentukan penduduk mana yang dijadikan sampel, maka diurutkan dari 

wilayah yang luas ke wilayah yang kecil. 

2. Sampling Non Probabilitas 

Sampling non probabilitas adalah Teknik pengambilan sampel yang anggota 

populasinya tidak diberi peluang atau kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2007). Berikut adalah dari probabilitas non sampling: 

a. Sampling Sistematis 

Teknik pengambilan sampling dengam cara berdasarkan urutan dari beberapa 

anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. 

b. Sampling Kuota 
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Teknik untuk mentukan sampel dengan anggota populasi memiliki ciri 

tertentu hingga berapa kuota yang diinginkan. 

c. Sampling Insidental 

Teknik sampling dengan cara dipilih secara kebetulan, siapa saja yang 

bertemu maka berhak menjadi anggota sampel. 

d. Sampling Purposive 

Teknik sampling dengan beberapa pertimbangan untuk menjadi anggota 

sampel. Atau dipilih sesuai dengan keahlian di bidangnya. 

e. Sampling Jenuh 

Teknik sampling yang menggunakan semua anggota populasi menjadi sampel 

f. Snowball Sampling 

Teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil atau sedikit, 

kemudian membersar. 

2.12  Uji Validitas dan Reabilitas 

Validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan atau 

mengukur data itu dikatakan valid. Valid itu berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur dari pertanyaan. Pada 

kuisioner validitas dinyatakan dengan tingkat kemampuan pertanyaan dalam 

kuisioner.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahuiokelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaanndalam mendefinisikannsuatu variabel. Uji validitas 

dilakukan dengan setiap pertanyaan dengan hasil r hitung akan dibandingkan 

dengan r table, di mana degree of freedom (df) = n-2, maksudnya n merupakan 

jumlah sampel. Jika r tabel < r hitung, maka dinyatakan valid. Jika sebaliknya, 

maka pertanyaan kuisioner tersebut tidak valid sehingga pertanyaan tersebut 

dapat diperbaiki atau dihilangkan. (Sujarweni, 2015) 

Ujiivaliditas dan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS. Kuisioner disebut valid apabila r hitung > r tabel, sedangkan kuisioner 

dibilang reliabel apabila nilai alphaaconbrach > 0,7 (Eisingerich, 2014). 
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Namun apabila kuisioner tidak valid ataupun tidak reliable maka kuisioner 

harus dibuat ulang dengan cara menghilangkan pertanyaan yang tidak valid dan 

reliabel. 


