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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

5. 1 Analisis Data Hasil Kuisioner 

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penyebaran kuisioner secara langsung kepada 

pengunjung Cito labs Yogyakarta. 

 

5.2 Analisis Tingkat Kesesuaian 

Penggunaan tingkat kesesuaian yang berfungsi untuk menentukan kebijakan yang seharusnya 

dilakukan oleh pihak perusahaan agar dapat memperbaiki nilai kepuasan pelanggan. Batas 

pengambilan keputusan menggunakan tolak ukur yaitu nilai rata-rata kesesuaian dari seluruh 

atribut yaitu sebesar 90%. Maka bila tingkat kepuasan <90% maka perlu dilakukannya 

perbaikan/action dan bila tingkat kepuasan  ≥ 90% maka ada usaha untuk mempertahankan 

prestasi/hold. Adapun atribut yang harus dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut : 

1. Ruang tunggu dan Ruang pendaftaran yang  nyaman (1) 

2. Ruang Cek up yang nyaman(2) 

3. Peralatan Lab yang lengkap dan canggih(3) 

4. Penunjuk Informasi tentang proses pendaftaran(4) 

5. Mushola yang bersih(6) 

6. Karyawan berpenampilan rapi(8) 

7. Proses Pemeriksaan yang cepatdan akurat(10) 

8. Karyawan siap membantu bila pelanggan mengalami kesulitan(12) 

9. Karyawan cepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan(13) 

10. Peralatan yang hygienes (14) 

 

5.3 Analisis Importance and Performance Analysis (IPA) 

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa atribut yang memiliki nilai rata-rata kepentingan tertinggi 

adalah atribut nomor 19 pada dimensi empathy yaitu selalu menerapkan salam, senyum, sapa 

sebesar 4.60. Hal ini dapat disebabkan karena responden menilai atribut tersebut merupakan 
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faktor kepentingan yang harus diutamakan oleh penyedia jasa untuk mendukung kualitas dan 

kepuasan pelanggan yang akan didapatkan oleh pengunjung Cito labs, Yogyakarta.  

Sedangkan atribut yang memiliki nilai rata-rata kepentingan terendah menurut penilaian 

dari responden adalah atribut nomor 6 pada dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu Mushola yang 

bersih sebesar 4.30. Atribut ini memiliki nilai rata-rata terendah dapat disebabkan karena 

menurut penilaian dari pengunjung Cito labs Yogyakarta bahwa atribut tersebut bukan 

merupakan faktor kepentingan yang paling utama dibandingkan kualitas dan kepuasan pelanggan 

yang didapatkan. Dan konsumen menilai bahwa tidak semua orang akan membutuhkan hal 

tersebut dikarenakan konsumen yang datang hanya akan melakukan test kesehatan saja.  

Pada perhitungan tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa atribut yang memiliki 

nilai rata-rata kepuasan pelanggan tertinggi adalah atribut nomor 19 pada dimensi empathy yaitu 

selalu menerapkan salam, senyum, sapa sebesar 4.40. Atribut tersebut memperoleh nilai rata-rata 

kepuasan pelanggan tertinggi dikarenakan atribut tersebut merupakan salah satu faktor kepuasan 

pelanggan yang merupakan keunggulan dari perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan 

pelanggan bagi konsumen, yaitu kecepatan keramahan pelanggan terhadap konsumen.  

Sedangkan atribut yang memiliki nilai rata-rata kepuasan pelanggan terendah menurut 

penilaian konsumen adalah atribut nomor 1 dan 2 pada dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu 

Ruang tunggu dan Ruang pendaftaran yang  nyaman dan Peralatan Lab yang lengkap dan 

canggih  sebesar 3.81. Atribut tersebut memperoleh nilai rata-rata kepuasan pelanggan terendah 

dikarenakan atribut tersebut menurut penilaian dari konsumen adalah faktor kepuasan pelanggan 

yang belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan 

pelanggan bagi konsumen obat di Cito labs Yogyakarta. 

Setelah diperoleh hasil perhitungan dengan mengguinakan software SPSS maka dilakukan 

analisis gap yaitu dengan cara mencari selisih antara mean kepuasan pelanggan dengan mean 

kepentingan tiap butir instrument pada kuadran I: 
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Tabel 5.1 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

 

Dimensi kualitas pelayanan 

pada kuadran I 

Mean  

kepuas

an 

pelang

gan  

(�̅�) 

Mean 

kepentingan 

(Ῡ) 

GAP �̅� - Ῡ 

Keterangan 

GAP 

2 Ruang Cek up yang 

nyaman 

3.83 4.49 

-0.66 tidak puas 

3 Peralatan Lab yang lengkap 

dan canggih 

3.81 4.51 

-0.70 tidak puas 

4 Penunjuk Informasi tentang 

proses pendaftaran 

3.83 4.53 

-0.70 tidak puas 

10 Proses Pemeriksaan yang 

cepatdan akurat 

3.93 4.49 

-0.56 tidak puas 

12 Karyawan siap membantu 

bila pelanggan mengalami 

kesulitan  

3.93 4.5 

-0.57 tidak puas 

14 Karyawan cepat dalam 

memberikan informasi 

yang dibutuhkan 

3.96 4.51 -0.55 

 

 

tidak puas 

 

 

 

1. Jika nilai Gap < 0 maka harapan tidak memenuhi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan 

tidak puas 

2. Jika nilai Gap = 0 maka harapan sesuai dengan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan 

merasa puas 

3. Jika nilai Gap > 0 maka harapan melebihi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan merasa 

sangat puas 

 

5.4 Analisis Diagram Kartesius dan Jendela Pelanggan 

Penggunaan diagram kartesius dan jendela pelanggan untuk melihat keberadaan dari masing-

masing atribut kualitas layanan. Diagram kartesius terbagi atas 4 kuadran yaitu kuadran I 

(merupakan daerah prioritas utama yang harus dibenahi oleh perusahaan, karena atribut yang 

berada pada kuadaran  ini memiliki kepentingan tinggi sedangkan kepuasan pelanggannya 

rendah), kuadran II (merupakan daerah yang harus dipertahankan oleh perusahaan, karena atribut 

yang berada pada kuadran ini memiliki kepentingan yang tinggi dan kepuasan pelanggan yang 
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juga tinggi), kuadran III (merupakan daerah prioritas rendah, karena atribut yang berada pada 

kuadran ini memiliki kepentingan dan kepuasan pelanggan yang rendah), kuadran IV 

(merupakan daerah berlebihan, karena atribut yang berada pada kuadran ini memiliki 

kepentingan rendah namun memiliki kepuasan pelanggan yang tinggi jadi bukan menjadi 

prioritas untuk dibenahi). Adapun atribut-atribut yang telah dikelompokan pada masing-masing 

kuadran adalah sebagai berikut :  

Kuadran I : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, namun 

manajmen belum melaksanakannya sesuai keinginan pelanggan. Sehingga 

mengecewakan/tidak puas. 

7. Ruang Cek up yang nyaman (2) 

8. Peralatan Lab yang lengkap dan canggih(3) 

9. Penunjuk Informasi tentang proses pendaftaran(4) 

10. Proses Pemeriksaan yang cepat dan akurat(10) 

11. Karyawan siap membantu bila pelanggan mengalami kesulitan (12) 

12. Karyawan cepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan  (13) 

Solusinya : 

- Kondisi fisik lingkungan ruang chek up yang cukup luas dengan peralatan didalamnya dan lalu 

lalang karyawan dalam bekerja membuat pelanggan menjadi kurang nyaman dalam melakukan 

checkup di CITO Lab. Perusahaan harus segera bertindak dalam mengatasi hal yang 

menimbulkan ketidaknyamanan ini dengan membangun sebuah ruangan yang berfungsi 

sebagai ruang pasien setelah melakukan check up dan menunggu hasil check up tersebut. 

- Pada kenyataanya peralatan di CITO Lab yang sudah lengkap dan canggih masih dinilai kurang 

hal ini di karenakan CITO Lab kurang dalam menjaga dan memelihara peralatan dalam kondisi 

terbaik, oleh karena itu dilakukan pemeliharaan peralatan secara berkala agar peralatan lebih 

baru 

- Kondisi papan informasi di CITO labs masih terasa kurang hal ini bisa diketahui melalui posisi 

pelanggan sering menanyakan bagaimana proses pendaftarannya kepada security ataupun 

karyawan yang ditemuinya. Dengan pemberian poster informasi akan mempermudah 

pelanggan  dalam mengakses informasi, lebih baik peletakan poster penunjuk informasi di 

letakan di bagian pendaftaran 
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- Pada kenyataanya pemeriksaan di CITO Lab yang sudah cepat dan akurat dirasakan kurang 

oleh pelanggan dikarenakan banyaknya pelanggan yang setiap harinya dapat ditambahkan 

tenaga kerja baru untuk menunjang kecepatan dan keakuratan pemeriksaan 

- Kondisi karyawan yang berjaga di depan (Front office) terdiri dari 4 orang masih membuat 

kewalahan dalam membantu kesulitan pelanggan. Hal yang perlu di lakukan CITO Labs 

diantaranya adalah melakukan bimbingan mengenai sikap yang tepat saat menghadapi keluhan 

konsumen dan manajemen waktu yang baik terhadap pegawai 

- Masalah informasi sangatlah penting dalam sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. 

Kondisi CITO Lab dengan banyaknya pelanggan yang mengalami kekurangan informasi harus 

segera ditangani oleh manajemen CITO Labs, salah satu caranya adalah dengan memberikan 

pelatihan kerja terhadap karyawan sehingga dapat lebih cekatan dalam memberikan informasi 

Kuadran II : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan perusahaan, 

untuk itu wajib dipertahankannya. Dianggap sangat penting dan sangat 

memuaskan.  

8. prosedur pendaftaran pelanggan yang jelas  

9. Proses Pembayaran yang Cepat 

10. hasil cek up kesehatan yang didapat tepat dan akurat. 

11.  tenaga kerjan yang ahli dalam bidangnya dan sudah berpengalaman 

12. kerahasian arsip cek up pelanggan dijamin 

13. karyawan menanyakan keinginan pelanggan yang baru datang 

14. selalu menerapkan salam, senyum, sapa 

 

Solusinya  : 

- Untuk tetap memberikan kualitas pelayanan terbaik bagi pengunjung, pihak Cito 

lab harus tetap mempertahankan kepuasan pelanggannya dan akan menjadi lebih 

baik lagi apabila perusahaan melakukan inovasi atau peningkatan kepuasan 

pelanggan. 

Kuadran III : Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan, 

pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja. Dianggap kurang penting dan 

kurang memuaskan.  
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6. Ruang tunggu dan Ruang pendaftaran yang  nyaman.(1) 

7. Toilet yang bersih dan wangi(5) 

8. Mushola yang bersih(6) 

9. Karyawan berpenampilan rapi(8) 

10. Peralatan yang hygienes (14) 

Solusinya : 

- Menurut penilaian dari responden sebagai pelanggan CITO Lab, lima atribut tersebut 

memiliki kepentingan yang rendah bahkan dalam pelaksanaan kepuasannya juga rendah 

- Perusahaan segera memperhatikan faktor-faktor lainnya 

Terdapat empat atribut yang berada pada kuadran III yang bukan menjadi prioritas utama 

untuk dibenahi yaitu : 

1. Ruang tunggu dan Ruang pendaftaran yang  nyaman.(1) 

2. Mushola yang bersih(6) 

3. Karyawan berpenampilan rapi(8) 

4. Peralatan yang hygienes (14) 

Solusinya : 

- Meningkatkan kenyamanan pelanggan saat menunggu dapat dengan menambahkan 

fasilitas seperti air minum 

- Pembersihan setiap hari menggunakan vaccum cleaner pada karpet untuk bagian mushola  

- Pengecheckan setiap atribut setiap pagi sehingga nampak rapid an seragam 

- Pembuangan sampah setiap hari 

 

Kuadran IV: Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang  penting, akan tetapi 

pelaksanaanya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat memuaskan 

1. Tempat parkir yang aman (7) 

 

Solusinya : 

- Menurut penilaian pengunjung CITO Lab untuk atribut kepuasan kinerja yang dilakukan 

oleh perusahaan sudah sangat baik sehingga atribut ini memiliki angka kepuasan yang 

sangat tinggi meskipun dinilai kurang memiliki kepentingan yang menunjang kualitas 

pelayanan 
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5.5   Analisis Customer Satisfaction Index (CSI) 

Hasil perhitungan kepuasan responden terhadap kepuasan kinerja Cito labs Yogyakarta 

menunjukkan hasil indeks kepuasan konsumen atau pembeli sebesar 0.809 (Good). Hal ini 

mengartikan bahwa pengguna jasa atau konsumen Cito labs Yogyakarta merasa sangat 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Cito labs, Yogyakarta. Hal ini seharusnya 

tidak menjadikan pengelola Cito labs Yogyakarta berbangga hati, justru hal tesebut dapat 

terus memacu semangatnya dalam menghadapi persaingan di bidang jasa untuk terus 

menerus mempertahankan atribut yang telah ada loyalitas pelanggan di Cito labs 

Yogyakarta meningkat, dan terjaga. 

  


