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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan  

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

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Goetsh dan Davis 

dalam Tjiptono Fandy, 2004 : 51). Pelayanan adalah setiap kegiatan dan manfaat yang dapat 

diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak perlu 

berakibat pemilikan sesuatu (Kotler 1993:352).  

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan (Lovelock dalam Tjiptono 

Fandy 2004: 59). Kualitas pelayanan ditentukan oleh keinginan yang dihasilkan dari 

perbandingan kepentingan dan kepuasan yang dirasakan konsumen. Berdasarkan pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu tingkat keunggulan yang 

dirasakan seseorang terhadap suatu jasa yang diinginkan dari perbandingan antara keinginan 

dan kepuasan yang dirasakan konsumen setelah membeli jasa tersebut.  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang 

diharapkan (expected service) dan pelayanan yang dirasakan (perseived service (Parasuraman, 

et al.dalam Tjiptono Fandy 2004). Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (percieved 

service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan.  

 

2.2 Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan  

Menurut Tjiptono dan Anastasia (2003:27), ada lima karakteristik yang digunakan oleh 

pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu:  

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 

komunikasi.  

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera dan memuaskan.  
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3. Daya Tanggap (responsivenesss), yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.  

4. Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki para staf, bebas dari bahaya resiko atau keragu-raguan.  

5. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang 

baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  

 

2.3 Prinsip-prinsip Kualitas Pelayanan  

Untuk menciptakan suatu model manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan 

jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu mencukupi enam prinsip utama 

yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip 

tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat 

untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh 

pemasok, karyawan, dan pelanggan. Enam prinsip pokok tersebut meliputi : 

1. Kepemimpinan  

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen manajemen puncak. 

Manajemen puncak harus memimpin perusahaannya untuk meningkatkan kepuasan 

kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk 

meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, 

kepemimipinan yang baik berdampak terhadap peningkatan kualitas.  

2. Pendidikan  

Pendidikan mengenai kualitas sangat diperlukan, baik oleh manajemen puncak maupun 

karyawan. Konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi 

kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas merupakan aspek-

aspek yang harus diperhatikan dalam pendidikan.  

3. Perencanaan  

Perencanaan sangat diperlukan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review  

Proses review merupakan satu-satumya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk 

mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme yang menjamin 

adanya perhatian yang konstan untuk mencapai tujuan kualitas.  
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5. Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi dalam 

perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, pelanggan, dan stakeholder 

perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, 

dan lain-lain. Komunikasi yang baik dan lancar harus selalu dilakukan, baik terhadap pihak 

internal maupun pihak eksternal perusahaan.  

6. Penghargaan dan Pengakuan  

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi 

kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan dan prestasinya 

tersebut diakui. Dengan demikian dapat 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. 

 

2.4 Karakteristik jasa  

Menurut Kotler & Keller (2009:39),ada empat karakteristik utama yang sangat 

mempengaruhi desain program pemasaran. Keempat karakteristik tersebut meliputi: 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa bersifat intangible, yang artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, 

atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Bila barang merupakan suatu obyek, alat, 

material, atau benda maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan pengalaman, 

proses, kepuasan (performance), atau usaha. 

2. Inseperability (tidak dapat dipisahkan) 

Kegiatan jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik perorangan ataupun 

organisasi serta perangkat mesin/ teknologi 

3. Variability (beraneka ragam) 

Bahwa jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tentang dari siapa yang 

menyediakan, kapan, serta dimana jasa tersebut diberikan. 

 

4. Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Karakteristik 

jasa yang mudah rusak bukan merupakan masalah apabila permintaannya bersifat konstan 
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(teratur), karena penyedia jasa akan dengan mudahnya mengatur pelayanan yang akan 

diberikan sebelum proses pemberian jasa tersebut berlangsung. Karakteristik jasa yang 

tidak dapat disimpan tidak menjadi masalah bila permintaan tetap karena penyedia jasa 

dapat dengan mudah untuk terlebih dahulu mengatur stafnya ketika memberikan jasa 

tersebut. 

 

2.5 Persepsi Konsumen 

Menurut Philip Kotler ( 2005:216 ) persepsi adalah :”proses yang di gunakan oleh individu 

untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterprestasi masukan informasi guna menciptakan 

gambaran dunia yang memiliki arti”. Menurut Nugroho J. Setiadi (2003:159) “persepsi 

merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi”. Menurut Lamb, Hair Dan 

Mcdaniel (2001:224) pengertian persepsi yaitu  “persepsi sebagai proses dimana kita dapat 

memilih, mengatur dan menginterprestasikan rangsangan tersebut kedalam gambar yang yang 

memberi makna dan melekat”. Menurut Solomon Yang Dikutip Oleh Ristiyanti Prasetijo 

(2005:67)mendefinisikan“ persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh 

seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterprestasikan” 

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi kita dibentuk oleh tiga 

pasang pengaruh yaitu karakteristik dari stimuli, hubungan stimuli dengan sekelilingnya, dan 

kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri. Persepsi setiap orang pada suatu objek akan berbeda-

beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang 

dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu 

diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara subtansial bisa sangat berbeda dengan 

realitas.  

Gambar berikut ini menjelaskan mengenai bagaimana stimuli ditangkap melalui indera 

(sensasi) dan kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi). 
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Gambar 2.1 

Proses Persepsi 

 

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: penglihatan dan sasaran yang diterima dan 

dimana situasi persepsi terjadi 

1) penglihatan  

Tanggapan yang timbul atas rangsangan akan sangat dipengaruhi sifat-sifat 

individu yang melihatnya, sifat yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu: 

a. sikap 

Sikap yang dapat mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang  akan 

diberikan seseorang. 

b. Motivasi 

Motif merupakan hal yang mendorong dah mendasari sikap tindakan yang 

dilakukan oleh manusia 

c. Minat  

Merupakan faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu 

hal atau obyek tertentu, yang akan mendasari kesukaan ataupun  ketidaksukaan 

terhadap obyek tersebut 

d. Pengalaman Masa Lalu 

Dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena kita biasanya akan  menarik 

kesimpulan yang sama dengan apa yang pernah dilihat dan  didengar. 

 

 

Stimuli 

1. Penglihatan 

2. Suara  

3. Bau 

4. Rasa 

Sensasi Pemberi arti 

Perhatian Interpretasi 

Tanggapan 

Indera 

penerima 

Persepsi 
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e. Harapan 

Mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan .kita akan 

cenderung menolak gagasan, ajakan atau tawaran yang tidak sesuai  dengan apa 

yang kita harapkan. 

2) Sasaran 

Sasaran dapat mempengaruhi penglihatan yang akhirnya akan mempengaruhi  

persepsi. 

3) Situasi 

Situasi atau keadaan disekitar kita atau disekitar sasaran yang kita lihat akan 

turut mempengaruhipersepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam 

situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang Berbeda Pula 

 

2.6 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen menurut Husein Umar (2003:50) adalah tingkat perasaan konsumen 

setelah membandingkan dengan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai 

yang diberikan  oleh produk atau jasa maka sangat besar kemungkinannya untuk menjadi 

pelanggan dalam waktu yang lama. Kepuasan dibagi menjadi dua macam yaitu kepuasan 

fungsional dan kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang 

diperoleh dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan, sedangkan kepuasan psikologikal 

merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari produk. 

Menurut Lerbin R.Aritonang (2005:1) untuk dapat mengukur kepuasan konsumen, kita 

harus mengetahui definisi secara konseptual, teoritis. Dalam kaitan ini ada yang 

mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai hasil penilaian konsumen terhadap apa yang 

diharapakannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 

Menurut Husein Umar (2003:51) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan 

nilai-nilai perusahaan. Kegiatan penjualan terdiri atas variabel-variabel pesan (sebagai hasil 

serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk dan tingkat kepuasan yang dapat 

diharapkan oleh pelanggan), sikap (sebagai penilaian konsumen atas pelayanan perusahaan). 

Pelayanan setelah penjualan terdiri atas variabel-variabel pelayanan pendukung tertentu seperti 
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garansi  serta yang berkaitan dengan umpan balik, seperti penanganan keluhan dan 

pengembalian uang. 

 

2.7 Ciri-ciri konsumen yang puas  

Kotler, (2000:48) 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  

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. 

 

Menurut Tjiptono Fandy (2011:314) ada beberapa metode yang digunakan setiap perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing yang dikutip 

dari Kotler, mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan : sistem 

keluhan dan saran, ghost shopping, lost cutomer analysis, dan survei kepuasan pelanggan.  

1. Sistem keluhan dan saran.  

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented) perlu 

menyediakan kesempatan dan akses yang mudah serta nyaman bagi para pelanggannya 

guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan 

bisa berupa kotak saran yang ditempatkan dilokasi-lokasi strategis (yang mudah dijangkau 

atau sering dilewati konsumen), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang 

dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, website, dan lain-

lain.  
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2. Ghoss shopping (Mystery Shopping)  

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan 

memperkerjakan beberapa orang ghost shopping untuk berperan atau berpura-pura sebagai 

pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan 

staf penyedia jasa dan menggunakan produk/jasa perusahaan. Berdasarkan pengalamannya 

tersebut, mereka kemudian diminta melaporkan temuan-temuannya berkenaan dengan 

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing.  

3. Lost Customer Analysis  

Sedapat mungkin perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi 

dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan /penyempurnaan selanjutnya. Bukan 

hanya exit interview saja yang diperlukan, tetapi pemantauan customer loss rate juga 

penting, dimana peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam 

memuaskan pelanggannya.  

4. Survey Kepuasan Pelanggan.  

Sebagian besar kepuasan konsumen dilakukan dengan mengguakan metode survei, baik 

survei (McNeal & Lamb, dikutip dalam Peterson & Wilson) melalui pos, telepon, e-mail, 

web sites, maupun wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan balikan secara langsung dari konsumen dan juga memberikan kesan positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Pengukuran kepuasan 

konsumen melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:  

a. Directly Reported Satisfaction. Pengukuran dilakukan menggunakan itemitem spesifik 

yang menanyakan langsung tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan.  

b. Derifed Satisfaction. Setidaknya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyangkut 

dua hal utama, yaitu  

1) tingkat harapan atau ekspektasi konsumen terhadap kepuasan produk atau 

perusahaan pada atribut-atribut relevan, dan  

2) persepsi konsumen terhadap kepuasan aktual produk atau perusahaan bersangkutan 

(perceived performance).  
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c. Problem Analysis.  

Dalam teknik ini, responden diminta mengungkapkan masalah-masalahyang meraka 

hadapi berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan dan saran-saran perbaikan. 

Kemudian perusahaan akan melakukan analisis konten (content analysis) terhadap 

semua permasalahan dan saran perbaikan untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama 

yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut segera.  

 

d. Importance Performance Analysis.  

Teknik ini dikemukakan pertama kali oleh Martilla & James dalam artikel mereka 

”Importance-Performance Analysis” yang dipublikasikan di Journal of Marketing. 

Dalam teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai 

atribut relevan dan tingkat kepuasan perusahaan (perceived performance) pada masing-

masing atribut tersebut. Kemudian, nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut dan 

kepuasan perusahaan akan dianalisis di importanceperformance matrix. 

 

2.8  Penelitan Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka pada penelitian terdahulu yang 

disusun oleh Heru Eka Lodhita tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengaruh kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode IPA(Importance Performance 

Analysis) Dan CSI(Customer Satisfaction Index) Studi Kasus Pada Toko Oen, Malang ” penelitian 

tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:: 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa atribut yang perlu diperhatikan dan menjadi 

prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah kuadran I (kecepatan proses penyajian, 

kesigapan dan kesediaan dalam melayani pelanggan, dan keramahan kepada pelanggan).  

Berdasarkan perhitungan menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) nilai kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen Toko Oen mencapai nilai 75,89%. Nilai tersebut berada 

pada rentang 66-80%, dengan demikian secara keseluruhan konsumen merasa puas terhadap 

kepuasan pelayanan Toko Oen Malang. Usulan rekomendasi alternatif yang diberikan yaitu pada 

segi kecepatan proses penyajian perlu ditingkatkan Standart Operation Procedure (SOP), Serta 

menambahkan jumlah pelayan/karyawan. Pada kesigapan dan kesediaan dalam melayani 

pelanggan, perlu adanya perbaikan kecepatan waktu dalam melayani pesanan pelanggan dan segi 
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keramahan kepada pelanggan, perlu diperbaiki keramahan pelayan untuk menyambut datangnya 

pelanggan agar pelanggan merasa lebih dihargai 

Penelitan terdahulu berikutnya yang dilakukan peneliti adalah pada penelitian Herlin Dwi 

Kartikasari dengan judul “Analisis Kepuasan Pelanggan Dengan Metode Importance Performance 

Analysis Dan Penggunaan Grafik Untuk Pengendalian Kualitas Jasa ” dalam penelitian yang 

diterbitkan pada tahun 2013 ini, penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan analisis kuadran, variabel-variabel terletak dalam semua kuadran. Variabel yang 

harus mendapatkan perhatian lebih dan diprioritaskan perbaikannya adalah petugas bank cepat dan 

tanggap menangani komplain dari nasabah, pelayanan yang diberikan petugas bank dalam 

melakukan transaksi cepat dan tepat, dan waktu tunggu nasabah untuk segera dilayani tidak lama. 

Secara keseluruhan kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak bank adalah 

sangat puas 

 

2.9 Importance and Performance Analysis (IPA) 

Analisis tingkat kepentingan dan kepuasan atau Importance and Performance Analysis (IPA) 

adalah suatu teknik penerapan yang mudah untuk mengukur atribut dari tingkat kepentingan dan 

kepuasan yang berguna untuk pengembangan program pemasaran yang efektif. Dengan pelanggan 

diminta untuk menjawab tingkat kepuasan dari berbagai atribut atau dimensi yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Total penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan masing-masing 

atribut diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian skor masing-masing skala dengan 

jumlah responden yang memilih pada skala Likert. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

    (2.1) 

Dimana :  Tki =  Tingkat kesesuaian responden 

   Xi =  Skor penilaian kepuasan perusahaan 

   Yi =  Skor penilaian kepentingan pelanggan 

Sementara untuk setiap kepuasaan pelanggan mempunyai berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Rumus yang dapat digunakan adalah : 

  (2.2) 

Dimana : X̅= Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/kepuasan 
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Y̅= Skor rataan tingkat kepentingan  

n = Jumlah responden  

 

2.10 Diagram Kartesius 

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi 

oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y), dimana X merupakan rata-

rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau kepuasan pelanggan seluruh faktor  atau atribut, 

dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor  yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

X̿ =  
∑ X𝑖̅̅ ̅n

i=1

k
  Y̿ =  

∑ Y𝑖̅̅ ̅n
i=1

k
 (2.3) 

Dimana : 

X̿ = Rataan dari total rataan bobot tingkat kepuasan  

Y̿ = Rataan dari total rataan bobot tingkat kepentingan 

k = Banyaknya atribut  

 Pada tingkat selanjutnya unsur- unsur tersebut akan dijabarkan di dalam 

diagram kartesius Importance and Performance Analysis (Supranto, 2006). 

 

Gambar 2.2 Diagram Kartesius (Sumber: Supranto, 2006) 
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Pada gambar 2.1 diagram kartesius diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kuadran pertama (I), menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan konsumen termasuk unsur- unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun 

dari pihak perusahaan belum dapat melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan 

sehingga membuat konsumen merasa kecewa/tidak puas. 

2. Kuadran kedua (II), menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor  jasa pokok yang telah 

dilaksanakan oleh pihak perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan karena dianggap 

sangat penting dan dan memuaskan bagi konsumen. 

3. Kuadran ketiga (III), menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang kurang penting 

pengaruhnya bagi konsumen, dan oleh perusahaan di dalam pelaksanaannya tidak 

maksimal. Sehingga dinilai konsumen kurang penting dan kurang memuaskan. 

 

4. Kuadran keempat (IV), menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dianggap kurang 

penting pengaruhnya bagi konsumen namun di dalam pelaksanannya dilakukan secara 

berlebihan dan dianggap kurang  penting bagi konsumen. 

 

2.10 Customer Satisfaction Index (CSI) 

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan konsumen berdasarkan atribut-atribut tertentu. Untuk atribut ini sendiri dapat berbeda 

untuk masing-masing industri, bahkan untuk masing-masing perusahaan. Tingkat kepuasan 

keseluruhan (overall satisfaction) dari evaluasi keputusan pasca pembelian memiliki kelemahan 

karena nilai yang diperoleh dari pernyataan tentang tingkat keputusan secara keseluruhan tidak 

memperhitungkan tingkat kepentingan atribut. Di sisi lain atribut yang mempunyai tingkat 

kepuasan secara keseluruhan yang lebih tinggi dari yang lain akan mempengaruhi tingkat kepuasan 

secara keseluruhan dibandingkan atribut lain yang dianggap kurang penting. Ada 4 tahapan yang 

dapat dilakukan, yaitu (Aritonang & Lerbin,2005) : 

1 Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan (Mean Satisfaction Score = MSS) yang 

berasal dari rata-rata kepentingan dan kepuasan setiap responden 

 

�̅� = MIS =
∑ Yin

i=1

n
   �̅� = MSS=

∑ Xin
i=1

n
   (2.4) 
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Keterangan : 

  Yi : Nilai kepentingan atribut ke i 

Xi : Nilai kepuasan  ke i 

  n : Jumlah konsumen 

2 Membuat Weight Faktor s (WF), bobot ini merupakan presentasi nilai MIS per atribut 

terhadap total MIS seluruh atribut 

WF =
MISi

∑ MISik
i=1

       (2.5) 

Keterangan : 

 k : Atribut kepentingan ke k 

3 Membuat Weight Score (WS), bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata 

tingkat kepuasan masing-masing atribut (Mean Satisfaction Score = MSS) 

WSi = WFi X MSSi  (2.6) 

 

4 Adapun untuk menentukan skala CSI  

Skala kepuasan konsumen yang umum dipakai dalam interpretasi indek adalah skla nol 

sampai satu atau nol sampai seratus. 

   CSI =
∑ WS  in

𝑖=1

HS
 𝑋 100 %  (2.7) 

Hs = high scaled (jumlah skala yang digunakan saat penelitian yaitu 5) 

 

Tabel 2.1 Interpretasi Customer Satisfaction Index (CSI) 

Angka Index Interpetasi 

0,00 – 0,34 Tidak Puas 

0,35 – 0,50 Kurang Puas 

0,51 – 0,65 Cukup Puas 

0,66 – 0.80 Puas 

0,81 – 1,00 Sangat Puas 

Sumber : Oktaviani dan Suryana (2006) 

  


