
 

 

 BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Induktif 

Kajian induktif disebut juga dengan kajian penelitian terdahulu. Kajian ini dimaksudkan 

untuk mencari kajian dari peneliti terdahulu, sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis 

untuk melakukan penelitian. 

 

Kualitas pelayanan sangat penting dalam pengembangan suatu perusahaan 

karena dengan kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan sehingga minat pelanggan terhadap perusahaan akan terus meningkat dan 

menjadi keuntungan tersendiri untuk perusahaan. Dalam persaingan bisnis hal utama 

yang harus diperhatikan adalah pelayanan yang ada, sehingga perusahaan mampu 

memenangkan persaingan dengan menyediakan layanan yang baik. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti 

(Nofirza & Indrayani, 2011) melakukan penelitian mengenai Metode Kano untuk 

menganalisis indikator kualitas pelayanan di Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator kepuasan pelanggan 

terutama indikator mana yang paling berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan 

tingkat kepuasan pelanggan. Analisis indikator kualitas pelayanan di Rumah Sakit 

Umum Arifin Ahmad sangat penting karena selama ini berbagai macam keluhan yang 

sering muncul dari pelanggan untuk Rumah Sakit. Dengan ini, diagram Kano digunakan 

untuk menganalisa dan mengkategorikan atribut-atribut dari kualitas pelayanan, 

berdasarkan seberapa baik tingkat pelayanan tersebut mampu memuaskan kebutuhan 

pelanggan Rumah Sakit. 
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(Devani & Kuncoro, 2012) melakukan penelitian menggunakan Metode Kano 

untuk mengetahui strategi apa yang cocok untuk peningkatan kualitas pelayanan di 

Perpustakaan UIN Suska Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harapan 

mahasiswa dan strategi apa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Perpustakaan 

menurut dimensi Service Quality yang dipetakan ke dalam kategori Kano.  

 

Rosa, et al., (2014) melakukan penelitian menggunakan metode Kano untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap atribut produk Kebab Kayana 

berdasarkan preferensi konsumen dan untuk mengetahui atribut produk yang harus 

diperbaiki dan dipertahankan. Namun, hingga saat ini belum pernah mencari informasi 

terkait dengan preferensi konsumen terhadap produk kebabnya. Selain itu juga belum 

mengetahui apakah standar yang telah diterapkan telah sesuai dengan keinginan 

konsumen.  

 

(Sahfitri & Yulianingsih, 2015) melakukan penelitian menggunakan metode 

Kano untuk menganalisis kualitas layanan sistem informasi yang dimiliki dalam metode 

Kano. Dalam penelelitian ini didapatkan hasil bahwa 68% dari kuisioner yang disebar 

termasuk dalam kategori One Dimensional yang artinya bahwa pemenuhan kebutuhan 

pengguna berbanding lurus dengan kepuasan pengguna. 

 

(Jayapranata & Raharjo, 2014) melakukan penelitian dengan metode Kano yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan 9 atribut berdasarkan pandangan pengguna lulusan 

FTI UK. Klasifikasi ini sangat berguna bagi pedoman untuk mendesain suatu tujuan 

yang telah ditetapkan karena selama ini UK belum melakukan penilaian kinerja lulusan 

FTI UK untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.  

 

(Solihat & Prarendra, 2014) melakukan penelitian mengenai metode Kano yang 

digunakan untuk memetakan atribut yang ditawarkan oleh beberapa salon khusus 

wanita ke dalam kategori Kano, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap 

atribut terhadap kepuasan konsumen dan ketidakpuasan konsumen. Karena terdapat 

banyak konsumen yang belum mendapatkan pelayanan yang maksimal disebabkan 

karena ketika pelanggan yang sudah datang ke salon khusus wanita masih banyak yang 

harus menunggu ataupun membuat janji dengan pihak salon agar bisa melakukan 
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perawatan di salon khusus wanita apalagi ketika hari libur, sehingga hal tersebut 

membuat pelanggan merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. 

(Wahyani & Ikhsan, 2010) yang melakukan penelitian menggunakan Metode 

Service Quality yang digunakan untuk menganalisis kepuasan pelanggan yang ada, 

karena pada penelitian ini perusahaan yang diteliti banyak kendala yang dihadapi dalam 

persaingan bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan 

menggunakan metode Service Quality, mengetahui kriteria yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, mengetahui persepsi dan harapan konsumen terhadap kualitas layanan yang 

ada dan menentukan kriteria faktor yang mempengaruhi prioritas utama untuk 

ditingkatkan kualitas layanan yang ada pada perusahaan. Hasil dari penelitian ini 

didapatkan 5 variabel layanan yaitu kebersihan dan kerapian para karyawan, ketepatan 

waktu keberangkatan, keamanan barang dalam perjalanan, keramahan dan kesopanan 

dalam melayani pelanggan, besarnya reputasi perusahaan di mata pelanggan. Kelima 

kriteria tersebut merupakan hal yang perlu diperbaiki dari layanan yang diberikan. 

 

(Rosjid, 2010) melakukan penelitian menggunakan metode Service Quality 

untuk menganalisis kepuasan pasien rawat inap terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit 

Nirmala Suri Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini adalah semua variabel mutu pelayanan 

yang tercakup dalam ke lima dimensi Service Quality mempunyai korelasi yang cukup 

erat dengan kepuasan pelanggan. Sehingga metode Service Quality dapat diterapkan di 

rumah sakit untuk mengukur kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan. Pengaruh 

kelima dimensi Service Quality terhadap kepuasan pasien sebesar 54,36%, yang berarti 

masih ada pengaruh variabel lain sebesar 45,64% .  

 

Normasari, et al., (2013) melakukan penelitian menggunakan metode Service 

Quality untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan yang ada berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, terhadap citra perusahaan, terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan 

pelanggan berpengaruh terhadap citra perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Hasil 

penelitian ini adalah variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan dan citra perusahaan. Pada variabel kualitas pelayanan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Pada variabel 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel citra perusahaan 
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dan loyalitas pelanggan, dan variabel citra perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

 

Yuniar, et al., (2014) melakukan penelitian menggunakan Metode Service 

Quality untuk memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan hasil 

pengukuran dengan menggunakan metode Service Quality (Servqual). Dengan 

menggunakan metode Service Quality maka perusahaan dapat mengetahui apa saja 

kebutuhan konsumen dan menganalisis penyebab terjadinya ketidakpuasan konsumen. 

 

Triwibowo, et al., (2014) melakukan penelitian menggunakan Metode Service 

Quality untuk menganalisis aspek pelayanan apa yang harus ditingkatkan dan 

memberikan usulan peningkatan kualitas pelayanan pada Kawasan Wisata Kawah Putih 

Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten. Terdapat beberapa keluhan yang didapatkan 

oleh kawasan wisata tersebut di media cetak dan media elektronik. Hasil dari penelitian 

ini adalah dari 31 atribut bahwa penyebab terjadi nya kesenjangan antara persepsi dan 

ekspektasi konsumen (GAP 5) adalah kesenjangan antara spesifikasi (standar) kualitas 

jasa terhadap persepsi manajemen mengenai ekspektasi konsumen. Hal ini berarti tidak 

ada standar atau standar yang ada belum sesuai. 

 

Ningsih (2011) dengan menggunakan metode Service Quality untuk mengetahui 

apakah variabel reliability, responsiveness, assurace, tangibles dan empaty berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan di Lembaga Pendidikan Solocom. Pengukuran kepuasan 

peserta didik dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik merasa puas 

atau tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan 

tingkat kualitas pelayanan yang diharapkan. Sehingga dapat dilihat pengaruh antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan peserta didik. Hasil dari penelitian ini 

mengindikasikan bahwa variabel jaminan berpengaruh positif pada kepuasan konsumen. 

Sedangkan variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap dan empati tidak mempunyai 

pengaruh pada kepuasan konsumen.  

 

(Kansil & Sutapa, 2013) menggunakan metode Service Quality untuk 

menghitung GAP tiap atribut untuk mengetahui kepentingan penggunaan dengan 
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kepentingan staf dan kepentingan manajemen dan kepentingan staf. Penelitian ini tidak 

hanya meneliti tentang GAP 5, tetapi juga meneliti tentang GAP 1, GAP 6, dan GAP 7. 

Hasil dari penelitian ini adalah nilai GAP 5 terbesar terdapat pada kualitas keaktifan staf 

perpustakaan menawarkan bantuan kepada pengguna, dengan skor -1,47. Nilai GAP 1 

paling negatif adalah kualitas layanan kesesuaian koleksi Digital Theses dengan 

kebutuhan pengguna (-1,00). Nilai GAP 6 yang memiliki nilai paling negatif terdapat 

pada kualitas layanan keberadaan DiVo sebagai sarana informasi dan promosi (-0,15). 

Nilai GAP 7 yang paling negatif terdapat pada kuali-tas layanan kesesuaian koleksi 

Digital Theses dengan kebutuhan pengguna (-1,19). 

 

Pada Tabel 2.1 adalah penjelasan secara singkat rangkuman dari kajian induktif : 

Tabel 2.1 Rangkuman Kajian Induktif 

Nama Peneliti Objek Penelitian Metode 

Nofirza & Indrayani (2011) 
Rumah Sakit Arifin Ahmad 

Pekanbaru 
Kano 

Devani & Kuncoro (2012)  
Perpustakaan UIN Suska 

Riau 
Kano 

Rosa, et al., (2014)  
Kayana Kebab dan Burger, 

Malang 
Kano 

Sahfitri & Yulianingsih (2015) Universitas Bina Darma Kano 

Jayapranata & Raharjo (2014) UK Petra Kano 

Solihat & Prarendra (2014) Salon Khusus Wanita Kano 

Wahyani & Ikhsan (2010)  PT. Mansen Service Quality 

Rosjid (2010) 
Rumah Sakit Nirmala Suri 

Sukoharjo 
Service Quality 

Yuniar, et al., (2014)  Jasa Pengiriman Paket Service Quality 

Triwibowo, et al., (2014)  

Kawasan Wisata Kawah 

Putih Perum Perhutani Jawa 

Barat dan Banten 

Service Quality 

Normasari, et al., (2013)  Hotel Pelangi Malang Service Quality 

Ningsih (2011) 
Lembaga Pendidikan 

SOLOCOM Surakarta 
Service Quality 

Kansil & Sutapa (2013) Perpustakaan UK Petra Service Quality 

 

Dalam kajian penelitian sebelumnya, didapatkan cukup banyak penelitian yang 

menggunakan metode Kano dan Service Quality. Oleh sebab itu perbedaan penelitian 

kali ini dengan penelitian yang telah diulas secara singkat adalah pada metode yang 

digunakan yaitu menggunakan kedua metode tersebut yaitu Service Quality dan Kano, 
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pada objek yang diteliti bahwa pada penelitian ini memiliki objek yaitu “Caffe”. 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mempermudah Roemi Ice Cream mengetahui apakah 

kualitas pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kepuasan konsumen atau belum 

memenuhi kepuasan konsumen. 

 

2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Defenisi kualitas yang dirumuskan dalam (Tjiptono & Chandra, 2011) bahwa kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, definisi 

kualitas yang bervariasi dari yang kontroversional hingga kepada yang lebih strategik.  

 

Definisi pelayanan menurut Gronroos adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/ 

pelanggan (Ratminto & Winarsih, 2005). 

 

Terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi tolok ukur tingkat kepuasan 

konsumen terhadap suatu barang. Ketika seorang konsumen telah menemukan produk 

yang diinginkannya, masih terdapat beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan. 

Seperti misalnya pertimbangan harga barang, kualitas barang, masa garansi, atau 

tentang tingkat kualitas pelayanan toko yang baik. 

 

Kualitas pelayanan bukanlah suatu hal yang permanen atau kaku, melainkan 

fleksibel dan dapat dirubah. Perubahan ini tentunya berupa peningkatan kualitas 

pelayanan agar semakin lebih baik lagi. Dalam proses perubahan kualitas pelayanan 

tersebut diperlukan beberapa hal untuk menunjang prosesnya. Misalnya survei atau 

observasi kepada pelanggan, termasuk didalamnya berupa masukan, pendapat maupun 

feedback tentang pelayanan yang telah diberikan. 
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Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau 

konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari 

perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis 

pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jenis 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. Sedangkan jenis kualitas pelayanan yang buruk adalah jenis 

pelayanan yang berada jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan ekspekstasi 

pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. 

 

Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam 

hal ini pengunjung untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau 

instansi pemberi pelayanan jasa. Dengan demikian penyedia layanan jasa dapat 

meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memaksimalkan pengalaman pengunjung 

yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pengunjung yang kurang 

menyenangkan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya 

jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan maka 

kualitas layanan dipersepsikan rendah.  

 

 

Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut (Kasmir, 2005) sebagai berikut: 

1. Selalu bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal 

hingga selesai. 

2. Mampu melayani secara cepat dan tepat. 

3. Mampu berkomunikas. 

4. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 

5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. 

6. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung. 

7. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan/pengunjung. 
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2.2.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Pada dasarnya, kualitas pelayanan berfokus kepada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Dengan kata lain, terdapat faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan,yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Dalam studinya 

Parasuraman menyimpulkan terdapat 5 (lima) dimensi Service quality (Lupiyoadi & 

Rambat, 2001) : 

1. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas 

fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan 

akurasi yang tinggi. 

3. Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas.  

4. Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5. Emphaty (empati)  yaitu memberikan perhatian yang tulus dan brsifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 
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Pada dasarnya,definisi kualitas pelayanan berfokus kepada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa,yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dipersepsikan (perceived service) (Berry, et al, 1985). 

 

(Vincent, 1997) menyebutkan bahwa ada beberapa dimensi yang harus 

diperhatikan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan demi pencapaian maksimal, 

yaitu : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, hal yang perlu diperhatikan disini adalah berkaitan 

dengan waktu tunggu dan waktu proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari 

kesalahan - kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama mereka yang 

berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal. Citra pelayanan dan industri 

jasa sangat ditentukan oleh orang - orang dan perusahaan yang berada di garis 

depan pelayanan langsung kepada pelanggan eksternal. 

4. Tanggung jawab, adalah yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan dari pelanggan eksternal. 

5. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung serta pelayanan komplementer lainnya. 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya 

petugas yang melayani. 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola -

pola baru pelayanan, Features di pelayanan lainnya.  

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan 

khusus dan lain - lain. 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruangan, 

tempat pelayanan, kemudahan terjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan 

informasi, petunjuk -petunjuk dan bentuk - bentuk lainnya. 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. 
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2.2.3 Prinsip – Prinsip Kualitas Pelayanan 

Prinsip-prinsip kualitas jasa/pelayanan adalah : 

1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa ada kepemimpinan dari manajemen 

puncak, maka usaha untuk maningkatkan kualitas hanya berdampak kecil 

terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan  

Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan meliputi 

konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan implementasi strategi kualitas, 

dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. Pendidikan ini 

diperlukan untuk semua personil perusahaan.  

3. Perencanaan 

Proses perencanaan strategis harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian 

yang konstan dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kualitas.  

5. Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, 

pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum dan lain-

lain. 

6. Penghargaan dan Pengakuan (Total Human Reward)  

Dalam upaya untuk meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa 

kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat 

memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani, 

maka setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan 

dihargai atas prestasinya tersebut. (Tjiptono, 2001). 
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2.2.4 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara 

apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005). Seorang pelanggan, jika merasa puas 

dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya 

menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. 

  

 Menurut (Kotler & Keller, 2007) yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran 

mengatakan bahwa Kepuasan Pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan. 

  

 Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu : 

a. Kualitas produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan 

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional 

Konsumen  akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 

akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang 

cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang 

diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat 

konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang yang 

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. 

e. Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 
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2.2.5 Model Service Quality 

Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan para pelanggan atas layanan yang diterima. Service quality dapat diketahui 

dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan dengan layanan 

yang benar-benar mereka terima (Soetjipto, 1997). 

 

 Dalam konteks model kualitas pelayanan publik ini menjelaskan gap-gap yang 

dapat mewujudkan pelayanan yang baik. Ada beberapa bentuk model kualitas 

pelayanan publik salah satunya adalah menurut Zeithaml, et al., (1990) (dalam Ratminto 

2005) mengemukakan bahwa pelayanan yang baik tidak bisa diwujudkan karena adanya 

lima GAP yaitu: 

a. GAP 1 (GAP persepsi manajemen). Itu terjadi apabila terdapat perbedaan antara 

harapan-harapan konsumen dengan persepsi manajemen terhadap harapan-

harapan konsumen, misalnya harapan konsumen adalah mendapatkan pelayanan 

yang terbaik, tidak menjadi soal walaupun harganya mahal. Sebaliknya 

manajemen mempunyai persepsi bahwa konsumen mengharapkan harga yang 

murah meskipun kualitasnya agak rendah. 

b. GAP 2 (GAP persepsi kualitas). GAP persepsi kualitas akan terjadi apabila 

terdapat perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan-harapan 

konsumen dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang dirumuskan. 

c. GAP 3 (GAP penyelenggaraan pelayanan). GAP ini lahir apabila pelayanan 

yang diberikan yang diberikan berbeda dengan spesifikasi pelayanan yang telah 

dirumuskan. Misalnya spesifikasi pelayanan menyatakan bahwa jam 

keberangkatan kereta api maksimal terlambat tiga menit. Akan tetapi yang 

senyatanya terjadi, kereta api terlambat setengah jam. 

d. GAP 4 (GAP komunikasi pasar). GAP 4 lahir sebagai akibat adanya perbedaan 

antara pelayanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal terhadap 

konsumen. Misalnya jadwal keberangkatan kereta api atau pesawat yang 

diajanjikan selalu tepat, ternyata pada kenyataannya terlambat. 

e. GAP 5 (GAP kualitas pelayanan). GAP kualitas pelayanan ini terjadi karena 

pelayanan yang diharapkan oleh konsumen tidak sama dengan pelayanan yang 

senyatanya yang diterima atau disarankan oleh konsumen. Misalnya konsumen 
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atau pelanggan berharap dapat menyelesaikan urusan perpanjangan KTP atau 

SIM dalam waktu satu hari, tapi ketika dia benar-benar mengurus perpanjangan 

KTP atau SIM, waktu  yang diperlukan adalah satu minggu. GAP lima ini lahir 

akibat dari terjadinya akumulasi dari gap-gap sebelumnya.   

 

Adanya dengan lima GAP ini dan tempatnya dalam manajemen pelayanan dapat dilihat 

dalam GAP model sebagaimana yang dapat dilihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut 

ini : 

 

Gambar 2.1 Konseptual Model Kualitas Pelayanan 

Sumber : Zeithaml, et al., (1990) (dalam Ratminto 2005) 

 

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu harapan 

pelayanan dan persepsi pelayanan. Jadi Service Quality adalah suatu metode untuk 
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mengukur kualitas layanan. Metode Service Quality sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu 

penilaian dan pembobotan. Penilaian dilakukan dengan menyebarkan Koesioner, 

dimana suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka memberikan respon atas daftar 

petanyaan tersebut untuk menyatakan ekspektasi dan persepsinya. Pembobotan 

dilakukan dengan menyebarkan Koesioner dimana seorang pelanggan dalam 

masyarakat memberikan bobot (constart sum ratting scale) atau penilaian tingkat 

kepentingan untuk kelima dimensi utama jas tesebut maupun untuk masing-masing 

kriteria layanan yang diukur. Nilai Service Quality diperoleh dengan mencari selisih 

antara nilai persepsi pelanggan dengan nilai harapan pelanggan. Nilai Service Quality 

tersebut menunjukkan kesenjangan antara persepsi dengan harapan pelanggan.  

Untuk menganalisis kualitas yang telah diberikan, maka digunakan rumus : 

𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 (𝑄) =
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 (𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛) 

𝐻𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 (𝐾𝑒𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛)
   ...... (2.1) 

Jika Q ≥ 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. 

 

2.2.1 Metode Kano 

Model Kano merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kepuasan konsumen, dimana model ini bertujuan untuk mengategorikan atribut-atribut 

dari produk ataupun jasa jasa berdasarkan seberapa baik produk atau jasa tersebut 

mampu memuaskan kebutuhan pelanggan,yang dikembangkan oleh Dr. Noriaki Kano 

Dalam modelnya, Kano membedakan tiga tipe produk yang diinginkan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu (Kano, et al., 1984) : 

a. Must-be requirements atau basic needs 

Konsumen secara ekstrim akan tidak puas jika kategori ini tidak dipenuhi. Di sisi 

lain, karena konsumen menganggap kategori ini sudah semestinya, maka 

pemenuhan kategori ini tidak akan meningkatkan kepuasan konsumen. Must-be 

requirements merupakan kriteria dasar dari sebuah produk ataupun jasa. 

Kategori ini dipandang sebagai syarat mutlak bagi konsumen, karena mereka 

menganggap kategori ini sudah semestinya ada sehingga secara eksplisit tidak 

memuaskan mereka. 
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b. One-dimensional requirements atau performance needs 

Untuk kebutuhan ini, kepuasan konsumen proporsional atau sebanding dengan 

kinerja atribut. Semakin tinggi kinerja atribut, maka semakin tinggi pula 

kepuasan konsumen. One-dimensional requirements secara eksplisit selalu 

dituntut oleh konsumen.  

c. Attractive Requirements atau Excitements Needs 

Kategori ini merupakan kriteria produk yang memiliki pengaruh paling besar 

pada kepuasan konsumen jika diberikan. Attractive requirements tidak dituntut 

harus ada dan juga tidak diharapkan oleh konsumen. Peningkatan kepuasan 

konsumen yang sangat tinggi akan ditimbulkan dalam pemenuhan kategori ini. 

Tetapi jika tidak dipenuhi, tidak akan menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. 

 

 Pada dasarnya pada model kano terdiri dari 3 tetapi respon konsumen selalu 

muncul kategori indefferent, questionable, dan reverse. Indefferent, kategori dimana 

jika ada tidaknya layanan tidak akan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Reverse 

(kemunduran), Derajat kepuasan konsumen lebih tinggi jika layanan berlangsung tidak 

semestinya dibandingkan kepuasan terhadap layanan yang berjalan lebih baik., 

questionable (Diragukan) Kadangkala konsumen puas atau tidak puas jika layanan itu 

diberikan. Gambar 2.2 menunjukkan kerangka integrasi pada model Kano : 
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Gambar 2.2 Kerangka Integrasi Model Kano 

Sumber : (Tan & Pawitra, 2001) 

 

Dalam menentukan kategori tiap atribut tiap responden, didasarkan pada Tabel Evaluasi 

Kano pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tabel Evaluasi Kano 

Kebutuhan Konsumen 

Dysfunctional 

1 2 3 4 5 

Suka Harap Netral Toleransi Tidak Suka 

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 
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Adapun enam kategori yang terdapat pada tabel diatas. yaitu: 

1. A = Attractive 

Menggambarkan akan adanya peningkatan konsumen jika produk tersebut 

berfungsi lebih baik dari biasanya, tetapi kepuasannya tidak akan menurun jika 

produk tidak berfungsi lebih baik dari fungsi biasanya. 

2. M = Must-be 

Menggambarkan semakin suatu produk tidak berfungsi dengan semestinya, maka 

kepuasan konsumen akan semakin menurun, tetapi kepuasan konsumen tidak akan 

meningkat walaupun produk tersebut berfungsi dengan sangat baik. 

3. O = One-dimensional 

Menggambarkan kepuasan konsumen akan meningkat jika sebuah produk semakin 

berfungsi dengan baik, dan sebaliknya kepuasan konsumen akan menurun jika 

sebuah produk tidak berfungsi dengan semestinya. 

4. I = Indifferent 

Kepuasan konsumen tidak dipengaruhi oleh sifat produk yang fungsional atau tidak 

fungsional. Sebagai contoh, ada atau tidaknya fasilitas converter tidak akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Indifferent pada gambar 1 biasanya diplotkan 

di sepanjang sumbu x (horisontal). 

5. R = Reverse 

Reverse adalah penetapan dari perusahaan terbalik dengan apa yang dirasakan oleh 

konsumen.  

6. Q = Questionable 

Sedangkan questionable adalah jawaban dari konsumen (responden) tidak jelas atau 

kurang sesuai dengan pertanyaan yang ada.  

 

Penentuan kategori Kano untuk setiap atribut dengan menggunakan Blauth’s 

Formula adalah sebagai berikut : (Triton, 2002) 

1. Jika (one-dimensional + attractive + must-be) > (indifferent + reverse + 

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

dimensional, attractive, must-be). 

2. Jika (one-dimensional + attractive + must-be) < (indifferent + reverse + 

questionable), maka grade diperoleh dari ujung yang paling maksimum dari 

(indifferent, reverse, questionable). 
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3. Jika (one-dimensional + attractive + must-be) = (indifferent + reverse + questionable) 

maka grade diperoleh yang paling maksimum diantara semua kategori kano yaitu (one-

dimensional, attractive, must-be, indifferent, reverse, questionable).  

 

Alasan menggunakan metode formula ini adalah karena pada dasarnya Model Kano 

terdiri dari tiga kategori yaitu attractive, one-dimensional, dan must be. Akan tetapi 

dalam respon konsumen selalu ada dan muncul kategori indifferent, reverse, dan 

questionable. 

 

Keuntungan penggunaan metode Kano adalah sebagai berikut :  

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik 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.  

5. Pengembangan produk yang lebih baik. Sebagai contoh perusahaan akan lebih 

menguntungkan jika meningkatkan atribut kategori one dimensional dan attractive, 

walaupun kategori atribut must-be tidak dapat dikesampingkan, karena merupakan 

tingkat kebutuhan dasar produk. 

6. Atribut-atribut produk dapat diketahui lebih baik sehingga kriteria produk yang 

mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan dapat 

diidentifikasi untuk diprioritaskan untuk pengembangannya. 

7. Metode Kano memberikan bantuan yang bernilai dalam menghadapi kondisi pada 

tahap pengembangan produk juga dalam mencari atribut kebutuhan pelanggan. 

8. Dengan menemukan dan memenuhi kategori attractive akan menciptakan 

perbedaan atau diferensiasi yang dapat membedakan produk dengan perusahaan 

pesaingnya sehingga menjadikan perusahaan lebih unggul. 

9. Kategori kebutuhan must-be, one dimensional, attractive adalah kategori yang 

dapat digunakan dalam menentukan segmen pelanggan karena kebutuhan tiap 

segmen yang berbeda-beda. 
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2.2.7 Uji Kecukupan Data 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahuli harus menentukan sampel yang akan 

diteliti. Menentukan jumlah sampel dalam hal ini, menggunakan statistik sebagai alat 

bantunya. Maka didapatkan hasil dibawah ini dengan menggunakan rumus yang 

ditentukan dengan rumus (Supranto, 1992) : 

 

𝑁 = 𝑝(1 − 𝑝)(
𝑍𝛼/2

𝐸
)²         ...... (2.2) 

Dimana : 

𝑛  = jumlah sampel 

p  = proporsi sebenarnya dari populasi 

𝑆𝐸  = sampling error 

𝑍 𝑎
2⁄   = faktor tingkat keyakinan 

 

Karena besarnya proporsi sampel (p) yang tidak diketahui, dan p(1−p) yang juga tidak 

diketahui maka uji ini belum dapat dilakukan. Tetapi nilai p selalu diantara 0 sampai 1 

dengan nilai p maksimum, maka : 

𝑓(𝑝) = 𝑝 − 𝑝2      ...... (2.3) 

 

𝑑𝑓(𝑝)

(𝑝)
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑗𝑖𝑘𝑎 

𝑑𝑓(𝑝)

(𝑝)
= 0        ...... (2.4) 

 

𝑑𝑓(𝑝)

(𝑝)
= 1 − 2𝑝                    ...... (2.5) 

 

Harga maksimal f(p) adalah p (1-p) = 0,5(1-0,5) = 0,25, sehingga besarnya sampel jika 

mengandung tingkat kepercayaan sebesar 90% dan kesalahan yang terjadi tidak lebih 

dari 10% . 
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2.2.8 Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. (Ghozali, 2009) menyatakan bahwa 

uji validitas digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Langkah-langkah uji validitas adalah sebagai berikut : 

a. Menetukan Hipotesis 

H0 = rhitung ≥ rtabel , data yang didapat valid 

H1 = rhitung ≤ rtabel , data yang didapat tidak valid 

b. Menetukan nilai rtabel 

Dengan tingkat signifikansi 5%, derajat kebebasan (df) = n-2, atau dalam 

penelitian ini df = 70 – 2 = 68. Nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dapat dilihat pada tabel r yaitu: df = 

68, 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,235. 

c. Menentukan nilai rhitung 

Nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dapat diperoleh setelah melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS 18.0. Nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dapat dilihat pada hasil output SPSS 18.0 

pada nilai Corrected Item – Total Corelation. Sedangkan untuk perhitungan 

secara manual dapat dilihat pada halam lampiran dan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Sugiyono, 2010) : 

     𝑟𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑥𝑦−(∑𝑋)−(∑𝑌)

√[{𝑁∑𝑋2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}]
   ...... (2.6) 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisian korelasi antara variabel X dan variabel Y 

𝑋   = Skor item 

𝑌   = Skor total 

∑𝑋   = Jumlah skor pertanyaan tiap nomor 

∑𝑌  = Jumlah skor total pertanyaan 

∑𝑋2  = Jumlah kuadrat skor item 

∑𝑌2  = Jumlah kuadratskor total pertanyaan 

𝑁  = Jumlah responden 
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d. Membandingkan besar nilai  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

1. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 bernilai positif, serta 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima 

2. Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 bernilai positif, serta 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak 

 

Bila dalam uji signifikansi ini terdapat satu butir yang gugur maka harus 

digunakan putaran analisis selanjutnya. Untuk memperoleh hasil keakuratan dan 

perhitungan dan untuk penghematan waktu, maka validitas dilakukan dengan 

menggunakan software MS excel dan SPSS 18.0.  

2.2.9 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu 

indikator. Sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dihandalkan apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan tetap stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Dalam 

uji reliabilitas ini juga menggunakan SPSS, dimana SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan skor cronbach alpha > 0,6. (Ghozali, 2001). 

 

Persamaan korelasi ALPHA sebagai berikut: 

α = 
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 2𝜎𝑏

𝜎12 )   .… (2.7) 

Dimana: 

α   : Koefisien realibilitas alpha 

k   : Banyaknya pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏2 : Jumlah varians butir 

 𝜎12 : Varians total 

 

 

Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan 

Reliability Analysis dengan SPSS ver. 18.0 for Windows. Akan dilihat nilai Alpha-

Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar lebih teliti, 

dengan menggunakan SPSS, juga akan dilihat kolom Corrected Item Total Correlation.  
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Cara Uji Reliabilitas dengan SPSS adalah sebagai berikut : 

1. Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis 

2. Masukkan seluruh item Variabel X ke Items 

3. Pastikan pada Model terpilih Alpha 

4. Klik OK 

 

  


