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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Induktif 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Sriyanto (2012) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Restoran Cepat Saji Dengan 

Metode Servqual (Service Quality) dan IPA (Importance Performance Analysis) 

(Studi Kasus Restoran Olive Fried Chicken). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat tiga atribut yang berada di kuadran I yang memiliki prioritas perbaikan 

tertinggi, yaitu keberadaan jumlah kasir yang melayani dapat memadai jumlah 

pelanggan saat ramai (Tangible:9), kecepatan pelayanan oleh kasir, terutama jika 

pelanggan terlalu banyak (Responsiveness:16), dan ketersediaan tempat cuci tangan 

yang bersih dan fasilitas pendukung cuci tangan yang lengkap (Tangible:7). 

2. Fransisca Andreani (2010) dengan judul Analisa Kualitas Layanan Bisnis Makanan 

Dan Minuman Di Surabaya Ditinjau Dari Derajat Pemenuhan Kepuasan Konsumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan restoran dan kafe di 

Surabaya sangat tinggi atas kualitas layanan dari penyedia jasa yaitu sebesar 0,93 dan 

mendekati nilai 1,00. Pelanggan semakin menyadari pentingnya kualitas layanan 

selain produk makanan dan minuman. Produk makanan yang lezat dan minuman yang 

nikmat tidak akan mampu memuaskan pelanggan tanpa didukung kinerja dari staf/ 

penyedia jasa yang baik. Dari 18 atribut layanan yang disampaikan semuanya sudah 

disampaikan dengan sangat baik sesuai harapan pelanggan restoran/ kafe di Surabaya 

karena semuanya terletak di kuadran kanan dalam Importance Performance 

Analysis/Matrix. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bisnis restoran dan kafe di 

Surabaya sudah mampu memberikan kepuasan atas kualitas layanan yang disampaikan 

kepada pelanggannya. Hal ini tentunya juga harus tetap dikelola dengan baik oleh 

penyedia jasa untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan. Kualitas layanan yang 
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prima dapat menjadi salah satu strategi diferensiasi untuk dapat berkompetisi dalam 

bisnis. 

 

2.2 Kajian Deduktif  

2.2.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2012). 

Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas pelayanan  (service quality) dapat diketahui 

dengan cara atau perolehan dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Jika 

jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk/tidak 

sesuai dengan harapan konsumen. 

Selanjutnya menurut Kotler (2004) kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat 

pelayanan yang diharapkan (expected sevice). Apabila pelayanan yang diterima atau yang 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Kepuasan yang telah dibentuk dapat mendorong konsumen melakukan 

pembelian ulang dan nantinya akan menjadi pelanggan setia. 

Menurut Tjiptono (2012) apabila perceived service sesuai dengan expected service, 

maka kualitas layanan akan dinilai baik atau positif. Jika  perceived service 

melebihi  expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. 

Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan expected service, maka 

kualitas layanan dipersepsikan negatif atau buruk. Baik tidaknya kualitas layanan 
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tergantung pada kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan pelanggan 

secara konsisten. Kepuasan pelanggan akan tercapai bila kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh pelanggan sama dengan jasa yang diharapkan, dalam arti kesenjangan 

yang terjadi adalah kecil atau masih dalam batas toleransi (Daryanto, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk 

penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkan (expected sevice). Apabila pelayanan yang diterima 

atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah dibentuk dapat mendorong 

konsumen melakukan pembelian ulang dan nantinya akan menjadi pelanggan setia. 

2.2.2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan mutu dari suatu perusahaan di 

mata konsumen. Apabila kualitas yang diberikan sudah sesuai dengan keinginan dan 

harapan konsumen maka hal ini akan menambah tingkat kepuasan konsumen terhadap 

suatu produk yang dipakai. Menurut Tjiptono (2000: 70) dimensi kualitas pelayanan yang 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sebagai berikut : 

a. Bukti Langsung 

Tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segu visual 

(berhubungan dengan lingkungan fisik). Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan sarana komunikasi. Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi 

pelanggan.  Pada saat yang bersamaan aspek tangible ini juga merupakan salah satu 

sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan.   

b. Keandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk diandalkan dalam menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan 

tanggung jawab dan akurat kepadapelanggannya. Reliability berarti perusahaan 

menepati apa yang dijanjikan, baik mengenai pengantaran, pemecahan masalah dan 

harga. Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat 
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dan memuaskan. Reliabilitas meliputi dua aspek utama yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

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

memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya, menyampaikan jasa sesuai 

dengan janji yang disepakati), menyampaikan data secara tepat, dan mengirimkan 

tagihan yang akurat. 

c. Daya Tanggap (Responsivennes) 

Kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu dan memberikan 

layanan yang tepat waktu.  Responsivennes atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan 

kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan danmenyampaikan jasa 

secara cepat.  Beberapa contoh diantaranya : ketepatan waktu pelayanan, kecepatan 

menhubungi kembali pelanggan, dan penyampaian pelayanan secara cepat. Dimensi 

ini menegaskan perhatian dan kecepatan waktu dalam hubungannya dengan 

permintaan pelanggan, pertanyaan, komplain dan masalah yang terjadi. Keinginan 

karyawan membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang tanggap, cepat 

serta memuaskan. 

d. Jaminan (Assurance) 

Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa 

aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu 

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.  Dimensi ini mungkin menjadi 

bagian penting dari layanan di mana pelanggan merasa aman dan terjamin, bahwa 

pelanggan akan dilayani oleh karyawan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 

yang baik tentang produk atau jasa yang dijual oleh produsen. Mencakup 

pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki 

karyawan, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. 

e. Empati (Empathy) 

Empati (empathy), berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Kemampuan untuk mengerti 

keinginan pelanggan serta memperhatikan emosi atau perasaan pelanggan dan juga 

tersedianya perhatian atau atensi untuk para pelanggan. Meliputi kemudahan dalam 
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melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan konsumen. 

 

2.2.3. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan 

(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005: 23). 

Kotler (2000: 75) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan 

dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon 

terhadap evaluasi ketidak sesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian 

(Nasution, 2004: 65). 

Menurut Philip Kotler (2005: 45) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi 

yang mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan-

perasaan yang terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. Tjiptono (2007: 

67) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen merupakan respon emosional 

terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. 

Nasution (2004: 73) mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat 

bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain : 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen 

produk. 
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2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun 

pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman. 

Engel, Roger & Miniard (2014: 23) mengatakan bahwa kepuasan adalah 

evaluasi paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi 

harapan. Nasution (2004: 74) mengatakan bahwa kepuasan tercapai ketika kualitas 

memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, 

bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan 

konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang 

atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu 

menyediakan kebutuhannya. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan 

konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk 

yang dia rasakan dengan harapannya. Kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi 

dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila kualitas 

tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen maka 

kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang 

dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan 

kebutuhannya. 

2.2.4. Ciri-Ciri Konsumen Yang Puas 

Philip Kotler (2005: 57) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai 

berikut: 

1. Loyal Terhadap Produk 

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan membeli ulang dari 

produsen yang sama. 
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2. Adanya Komunikasi Dari Mulut Ke Mulut Yang Bersifat Positif 

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat 

positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal 

yang baik mengenai produk dan perusahaan.  

3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain 

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah 

memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. 

2.2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Lupiyoadi (2001: 34) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain: 

1. Kualitas Produk 

Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas bagi seseorang, jika 

produk itu dapat memenuhi kebutuhanya (Montgomery dalam Lupiyoadi, 2001: 

34). Kualitas produk ada dua yaitu eksternal dan internal. Salah satu kualitas 

produk dari faktor eksternal adalah citra merek. 

2. Kualitas Pelayanan 

Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang 

sesuai dengan harapan. 

3. Emosional 

Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan merek 

yang mahal. 

4. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi. 
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5. 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 tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi  

kepuasan konsumen menurut Lupiyoadi (2001: 33) salah satunya adalah kualitas 

produk. Produk dikatakan berkualitas jika terpenuhi harapan konsumen 

berdasarkan kinerja aktual produk. Harapan ini bertumpu pada citra produk 

(Wulansari, 2007: 42). Selanjutnya citra produk merupakan komponen dalam citra 

merek (Simamora, 2002: 55). 

 

2.2.6. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kumpulan 

pertanyaan yang berisi hal-hal yang ingin diteliti, dalam hal ini adalah tentang 

penilaian kepentingan konsumen dan kinerja layanan yang diberikan rumah 

makan Rocket Chicken . Pada penelitian ini menggunakan skala likert, dengan 5 

(empat) tingkat jawaban mengenai kepentingan responden terhadap suatu 

pernyataan yang dikemukakan mendahului opsi jawaban yang disediakan. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Nazir, 2003: 54). Dalam skala likert 

tingkat harapan responden diklasifikasikan sebagai berikut: Sangat Penting (SP), 

Penting (P), Cukup Penting (CP), Kurang Penting (KP), dan Tidak Penting (TP). 

Sedangkan untuk tingkat kepuasan diklasifikasikan sebagai berikut: Sangat Puas 

(SP), Puas (P), Cukup Puas (CP), Kuang Puas (KP), dan Tidak Puas (TP). 
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2. Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian 

sampel apabila kita bermaksud untuk mengambil kesimpulan sebagai sesuatu 

yang berlaku bagi populasi (Suharsimi Arikunto, 2010). Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi. Artinya, seluruh populasi dalam penelitian digunakan sebagai 

sampel. Jadi, sampel dalam penelitian ini seluruh pelanggan rumah makan Rocket 

Chicken  pada periode bulan Agustus 2018. 

 

2.2.7.  Teknik Pengujian Instrumen 

Suatu instrumen dapat dikatakan baik apabila memenuhi dua persyaratan persyaratan 

penting, yaitu valid dan reliabel (Suharsimi Arikunto, 2010: 211). Untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas pada instrumen tersebut maka sebelum penelitian diadakan 

uji coba instrumen terlebih dahulu. Hasil uji coba inilah yang nantinya menjadi dasar 

untuk menentukan validitas dan reliabilitas instrumen.  

1. Validitas 

Dalam penelitian ini terdapat uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 144). Suharsimi Arikunto (2002: 154) menerangkan bahwa 

berdasarkan validitas terbagi menjadi tiga macam, yaitu validitas konstruk, 

validitas isi, dan validitas butir soal. 

a. Validitas Konstruk 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 158) validitas konstruk merupakan proses 

penentuan sejauh mana performansi tes dapat diinterpretasikan dalam 

kaitannya dengan satu atau sejumlah konstruk psikologis. Artinya, sebuah 

instrumen dikatakan memiliki validitas konstruk apabila butir-butir soal dalam 
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instrumen yang digunakan untuk mengukur setiap aspek tertera dalam 

indikator yang terdapat dalam kajian pustaka yang digunakan. 

b. Validitas Isi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 155) validitas isi adalah validitas yang 

pembuktiannya berdasarkan isi (Content-Related Evidence), yakni proses 

penentuan seberapa jauh suatu instrumen menunjukkan kerelevansian dan 

keterwakilan terhadap ranah yang diukur. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

validitas isi apabila isi materi dari alat ukur yang digunakan sesuai dengan 

kajian pustaka yang digunakan. Dalam penelitian ini, penyusunan kisi-kisi 

instrumen dibuat berdasarkan kajian teori, dan dikonsultasikan dengan expert 

judgment, dalam hal ini yakni dosen pembimbing. 

c. Validitas Butir Soal  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 156) validitas butir soal adalah estimasi 

kualitas butir-butir soal sebuah alat tes atau yang dimaksudkan untuk menguji 

efektifitas butir-butir soal. Butir soal dikatakan memiliki tingkat validitas yang 

tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2010: 211), validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen 

dikatakan valid apabila mempunyai validitas yang tinggi, artinya instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, 

sebaliknya instrumen dikatakan kurang valid dan sahih apabila mempunyai 

validitas yang rendah. Selanjutnya uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan analisis butir, dimana untuk menguji validitas setiap butir, maka 

skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. 
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Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus dari Karl Pearson, yaitu 

Korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

rXY      = koefisien korelasi 

N      = jumlah sampel 

ΣX    = jumlah skor butir  

ΣY    = jumlah skor total 

ΣXY = jumlah perkalian X dan Y 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen 

(Iqbal Hasan, 2002: 77). Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 221), reliabilitas 

menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Sugiyono (2012: 121) 

menyatakan bahwa, suatu instrumen dapat disebut reliabel apabila instrumen 

tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan rumus Alpha Cronbcah, sebagai berikut: 
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               Keterangan: 

 

k          : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  

 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha > 0,6 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 221). 

 

2.2.8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dimaksudkan untuk mencari jawaban atas pertanyaan 

penelitian atau tentang permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut 

Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2012: 244), analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil angket, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat dinformasikan kepada oranglain. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan diagram 

kartesius. Menurut Sugiyono (2012: 29) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

1. Importance Performance Analysis (IPA) 

Pada konsep Importance Performance Analysis berisi bagaimana 

menerjemahkan apa yang diinginkan oleh konsumen diukur dalam kaitannya 

dengan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar menghasilkan produk 

berkualitas, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Supranto, 2001: 
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64). Akan tetapi untuk mengukur keinginan dari konsumen adalah tidak mudah. 

Hal  ini dikarenakan setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda untuk 

setiap tindakan yang dilakukannya  dalam rangka memenuhi keinginan 

konsumen. Sebagai contoh, penurunan harga. Menurut konsumen, mungkin  hal  

tersebut adalah yang terbaik yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan. Akan 

tetapi pihak perusahaan tentunya mempunyai perhitungan yang jelas mengenai 

harga produknya. Akibatnya, hubungan antara keinginan konsumen dan 

keinginan perusahaan menjadi bias.  

Pada konsep Importance Performance Analysis ini, dapat menganalisis 

tentang tingkat kepuasan dari suatu variabel dimana konsumen dengan kinerja 

dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan lebih terarah dalam 

melaksanakan strategi bisnisnya sesuai dengan prioritas kepentingan konsumen 

yang paling dominan. 

Analisis diawali dengan sebuah kuisioner yang disebarkan kepada 

pelanggan, setiap item pertanyaan memiliki empat jawaban dalam skali Likert, 

yaitu apakah menurut pelanggan hal tersebut penting dilakukan atau 

dilaksanakan dan bagaimana kinerjanya, baik atau tidak baik. Selanjutnya 

tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dalam diagram kartesius 

Importance Performance Analysis (Supranto, 2001: 65). Diagram kartesius 

merupakan suatu diagram yang dibagi atas empat bagian yang dibagi oleh dua 

garis yang berpotongan tegak lurus pada titik , .  merupakan rata-rata dari 

rata-rata skor tingkat kenyataan yang diterima konsumen, dan  adalah rata-rata 

dari rata-rata skor tingkat harapan konsumen terhadap seluruh faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 
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Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diwakilkan oleh huruf X 

dan Y, dimana: X merupakan tingkat harapan nyata atau kenyataan yang 

diterima konsumen dari penyedia jasa, sedangkan Y merupakan tingkat harapan 

konsumen. Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi 

menjadi empat bagian ke dalam diagram kartesius. Sumbu mendatar (X) akan 

diisi oleh skor tingkat kenyataan, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh 

skor tingkat harapan. Kemudian seluruh hasil perhitungan dimasukkan dalam 

salah satu dari kuadran baik itu A, B, C, dan D. Rumus yang digunakan untuk 

menentukan kuadran tersebut menurut Supranto (2001: 242) adalah: 

 =   =  

Keterangan : 

 = Skor rata-rata tingkat kenyataan konsumen 

 = Skor rata-rata tingkat harapan konsumen  

 = Skor penilaian kenyataan 

 = Skor penilaian harapan 

k = Banyaknya item pertanyaan   

Berikut penggambaran dari diagram kartesius yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut. 
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Gambar 2.1. Skema Diagram Kartesius 

 

 

Berikut penjelasan permasing-masing kuadran pada diagram kartesius, yaitu: 

a. Kuadran I  

Kuadran I menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen, akan tetapi tingkat pelaksanaannya dianggap masih 

belum memuaskan konsumen. 

b. Kuadran II 

Kuadran II menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Dalam kuadran II perlu mempertahankan kualitas 

pelayanan dan jasa yang sudah diberikan kepada konsumen, karena pada 

umumnya tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan 

harapan konsumen. 

c. Kuadran III 

Kuadran III menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen dan dianggap masih kurang penting bagi konsumen, 

sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa saja. 

d. Kuadran IV 
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Kuadran IV menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen yang dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya, hal ini 

terutama disebabkan karena konsumen menganggap tidak terlalu penting 

terhadap adanya faktor tersebut, akan tetapi pelaksanaanya dilakukan dengan 

baik, sehingga sangat memuaskan konsumen. 

Dalam hal ini digunakan 5 tingkat skala (Likert) untuk melakukan penilaian tingkat 

harapan pelanggan, yang terdiri dari : 

a. Sangat Penting, diberi bobot 5 

b. Penting, diberi bobot 4 

c. Cukup Penting, diberi bobot 3 

d. Kurang Penting, diberi bobot 2 

e. Tidak Penting, diberi bobot 1 

Untuk kepuasan pelanggan diberikan empat penilaian dengan bobot sebagai 

berikut: 

a. Sangat Puas , diberi bobot 5 

b. Puas , diberi bobot 4 

c. Cukup Puas, diberi bobot 3 

d. Kurang Puas, diberi bobot 2 

e. Tidak Puas, diberi bobot 1 

2. Potential Gain In Customer Values (PGCV) 

Alat ini dipergunakan untuk melengkapi hasil analisis dari importance dan 

performance. Alat ini dipakai untuk menentukan  prioritas perbaikan yang harus 

dilakukan oleh produsen. Analisis dari Importance dan Performance kurang 

dapat merekomendasikan perbaikan yang menjadi prioritas utama. Karena itu 

dipergunakan alat analisis yang lain yaitu analisis melalui angka indeks  PGCV. 
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Analisis pelanggan melalui angka indeks PGCV pertama kali ditulis dalam 

sebuah jurnal yaitu Quality Progress edisi Maret 1997 oleh William C Hom yang 

menyatakan bahwa indeks PGCV merupakan konsep dan peralatan yang mudah 

untuk menganalisa pelanggan. Kemudahan tersebut memberikan jalan bagi 

diagram Importance dan Performance untuk dapat dibandingkan dalam bentuk 

kuantitatif yang lebih teliti dan terperinci.  

 

 

 

Langkah – langkah indeks PGCV adalah : 

a. Achive Customer Value atau (ACV) 

Hasil kali variabel Importance dengan variable Performance. ACV 

menunjukan nilai yang tercapai dari pendapat konsumen. Dengan rumus 

sebagai berikut :  

ACV =   x  

Keterangan 

   = Skor rata-rata tingkat kepuasan (Realita) 

= Skor rata-rata tingkat harapan (Ekspektasi) 

b. Ultimately Desire Customer Value atau (UDCV) 

Nilai konsumen akhir yang di inginakan. Untuk mencari nilai UDCV yaitu 

dengan mengalihkan nilai  Importance yang dpilih oleh pelanggan dengan 

nilai Performance maksimal dengan skala Likert pada kuisioner yang 

disebarkan. Dengan rumus sebagai berikut : 

UDCV =    x   P max 
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Keterangan: 

           =  Skor rata-rata tingkat harapan (Importance) 

P max = Nilai maksimal pada skala Likert (alternatif jawaban yang 

disediakan pada angket) 

3. Indeks PGCV 

Nilai kualitas paling tinggi dari indeks PGCV dijadikan prioritas pertama untuk 

perbaikan. Kemudian nilai yang kedua dan seterusnya secara berurutan menjadi 

urutan perbaikan selanjutnya, sehingga kita dapat melihat konsumen  

fasilitas atau atribut apa yang secara prioritas harus diperbaiki untuk memenuhi 

kepuasan mereka. Adapun perhitungannya sebagai berikut: Indeks PGCV = 

UDCV – ACV. 

 


