
BAB IV

AJSAL1S1S DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis data hasil dari kuesioner

yang telah di sebarkan. Data dalam penehtian ini menggunakan hasil kuesioner

yang telah disebarkan pada konsumen Supermarket Ramayana Salatiga yang

berjumlah 120 responden. Data yang diperoleh kemudian disalin dalam tabel,

dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata selanjutnya dilakukan analisis dan

pembahasan.

4.1. Analisis kualitatif

Analisis ini digunakan dengan cara menyebar daftar pertanyaan kepada

responden yang diteliti dan hasilnya akan dimasukkan dalam tabel. Gambaran

tentang karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian terdiri dari

karakteristik responden berdasarkan umur, pekerjaan, pendidikan, dan

penghasilan dari konsumen Supermarket Ramayana Salatiga.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1.

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

umur

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid 25 - 39 tahun 52 43.3 43.3 43.3

Di atas 39 tahun 41 34.2 34.2 77.5

DI bawah 25 tahun 27 22.5 22.5 100.0

Total 120 100.0 100.0

Sumber: Data Primer dioiah (Lampiran 1)
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Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pelanggan Supermarket

Ramayana Salatiga yang paling dominan adalah umur 25 - 39 tahun

yaitu sebesar 43,3 % dari total sampei yang dipergunakan, sedangkan

responden yang berumur di atas 39 tahun sebesar 34.2 % dan

responden yang berumur di bawah 25 tahun sebesr 22.5 %.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.2.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

pekerjaan

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid PNS 27 22.5 22.5 22.5

Swasta 58 48.3 48.3 70.8

TNI 5 4.2 4.2 75.0

Wiraswasta 30 25.0 25.0 100.0

Total 120 100.0 100.0

Sumber : Data Primer diolah (Lampiran 1)

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang paling

dominan adalah pekerja swasta yaitu sebesar 48,3 % dari total sampei

yang digunakan, sedangkan untuk PNS sebesar 22.5 %, TNI sebesar

4.2 %, dan wiraswasta sebesar 25 %.
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4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 4.3.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

pendidikan

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Diploma/S1 27 22.5 22.5 22.5

Pascasarjana 3 2.5 2.5 25.0

SLTA 83 69.2 69.2 94.2
SLTP 7 5.8 5.8 100.0
Total 120 100.0 100.0

Sumber : Data Primerdiolah (Lampiran 1)

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan yang paling

dominan adalah SLTA sebesar 69.2 % dari total sampei yang

digunakan, sedangkan untuk Pascasarjana sebesar 2.5 %, Diploma/Sl

sebesar 22.5 %, dan SLTP sebesar 5.8 %.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4.4.

Karakteristik RespondenBerdasarkanPenghasilan

penghasilan

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Di atas Rp. 800.000 22 18.3 18.3 18.3

Kurang dari Rp. 400.000 1 .8 .8 19.2

Rp. 400.000 - Rp.
600.000

65 54.2 54.2 73.3

Rp. 600.000 - Rp.
800.000 32 26.7 26.7 100.0

Total 120 100.0 100.0

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 1)
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Karakteristik responden berdasarkan penghasilan yang paling dominan

adalah Rp. 400.000 - Rp. 600.000 (54.2 % dari total sampei yang

digunakan) sedangkan untuk Rp. 600.000 - Rp. 800.000 (26.7 %), di

atas Rp. 800.000 (18.3 %), dan kurang dari Rp. 400.000 (0.8 %).

4.2. Analisis Tentang Kepuasan Pelanggan dengan Tingkat Kesesuaian

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil penyebaran

angket digunakan metode analisis tingkat kesesuaian dan diagram kartesius,

dimana analisis tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui

perbandingan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan,

Apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. Bila

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan puas. Sedangkan metode diagram

kartesius digunakan untuk mengetahui atribut atau faktor yang merupakan

penggerak kepuasan pelanggan serta mengetahui letak data pada suatu

diagram, apakah terletak di kuadran A, B, C, atau D. Letak data dalam

kuadran A, B, C, atau D, dapat menunjukkan apakah pelaksanaanya telah

sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum, biasa-biasa saja, maupun

berlebihan.

4.2.1. Analisis Produk

1. Produk yang dijual lengkap (reliability).

Produk yang dijual dalam hal ini adalah semua produk yang ada di

Ramayana Salatiga yang siap dijual yang ada dalam etalase

supermarket.
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Dari seratus duapuluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan produk yang dijual lengkap mempunyai

bobot 479 sedangkan hasil kinerja produk mempunyai bobot 455.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 95 % (= 455/479 x 100 %).

Tabel 4.5

Tingkat Harapan Responden Terhadap Produk yang Dijual lengkap

SP P CP KP TP Bobot

31 57 32 0 0 479

Keterangan : 479 = ( 31 X 5 ) + ( 57 X 4 ) + ( 32 X 3 )
Sumber: Hasil kuesioner

ST

29

Tabel 4.6

Penilaian Responden Terhadap Produk yang Dijual Lengkap

CT TT STT

38 52 1 0

Keterangan : 455 = (29 X5) + ( 38X4 ) + ( 52 X3) + ( 1X2)
Sumber: Hasil kuesioner

Bobot

455

2. Produk yangdijualmempunyai kualitas yang baik (reliability).

Produk yang dijual di Supermarket Ramayana Salatiga harus

mempunyai kualitas yang baik, dengan adanya kualitas produk yang

baik akan membuat pelanggan bisa terpuaskan karena segala

kebutuhan dankeninginan akan produk bisa terpenuhi.
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Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan produk yang dijual mempunyai kualitas

yang baik mempunyai bobot 538 sedangkan hasil kinerja produk

mempunyai bobot 506.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 94 % (= 506 / 538 x 100 %).

Tabel 4.7

Tingkat Harapan Responden Terhadap Produk yang Dijual mempunyai Kualitas
yang Baik

SP P CP KP TP Bobot

82 14 24 0 0 538

Keterangan : 538 = ( 82 X 5 ) + (14 X 4 ) + (24 X 3 )
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.8

Penilaian Responden terhadap Produk yang Dijual mempunyai Kualitas yang
Baik

ST T CT TT STT Bobot

56 39 20 5 0 506

Keterangan : 506 = ( 56 X 5 ) + ( 39 X 4 ) + ( 20 X 3 ) + ( 5 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner
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4.2.2. Analisis Harga

1. Produkyang dijual dengan harga lebih murah (reliability).

Produk yang dijual dengan kualitas sama dengan toko atau

Supermarket lain tetapi mempunyai harga lebih murah akan membuat

konsumen tertarik untukmembeli produktersebut.

Dari serarus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan produk yang dijual dengan harga lebih

murah mempunyai bobot 557 sedangkan hasil kinerja produk

mempunyai bobot 550.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 98,74 % (= 550 / 557 x 100 %).

Tabel 4.9

Tingkat Harapan Responden Terhadap Produk yang Dijual dengan Harga lebih
Murah

SP P CP KP TP Bobot

78 41 1 0 0 557

Keterangan : 557 = (78 X 5 ) + (41 X 4) + (1 X3 )
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.10

Penilaian Responden Terhadap Produk yang Dijual dengan Harga lebih Murah

ST T CT TT STT Bobot

76 38 6 0 0 550

Keterangan : 550 = (76 x 5 ) + (38 x 4 ) + ( 6 x 3 )
Sumber: Hasil kuesioner
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2. Produk yang dijual masih terjangkau oleh pelanggan (reliability)

Produk yang dijual harganya harus masih terjangkau oleh

pelanggan atau dengan kata lain produk yang dijual disesuaikan

dengantingkatpendapatan masyarakat sekitar, apabila tidak terjangkau

pelanggan maka Supermarket ini tidak akan laku.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan produk yang dijual masih terjangkau

oleh pelanggan mempunyai bobot 553 sedangkan hasil kinerja produk

mempunyai bobot 543.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 98,19 % (= 543 / 553 x 100 %).

Tabel 4.11

Tingkat Harapan Responden Terhadap Produkyang Dijual masih terjangkauoleh
pelanggan

SP P CP KP TP Bobot

81 31 8 0 0 553

Keterangan : 553 = ( 81 X5) + ( 31 X4) + ( 8X3)
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.12

Penilaian Responden terhadap Produk yang Dijual masih terjangkau oleh
pelanggan

ST T CT TT STT Bobot

77 29 14 0 0 543

Keterangan : 543 = ( 77 X 5 ) + (29 X 4 ) + (14 X 3 )
Sumber: Hasil kuesioner
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4.2.3. Analisis Kualitas Pelayanan

1. Pramuniaga yang ramah selalu siap melayani pelanggan

(responsiveness)

Pelanggan dalam Supermarket kadangkala suht mencari kebutuhan

produk yang dicari sehingga dengan adanya pramuniaga yang ramah

dan selalu siap melayani akan memudahkan pelanggan untuk

mendapatkan produk yang dicari..

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan pramuniaga yang ramah selalu siap

melayani mempunyai bobot 473 sedangkan hasil kinerja produk

mempunyai bobot 348.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 73,57 % (= 348 / 473 x 100 %).

Tabel 4.13

Tingkat Harapan ResponenTerhadapPramuniagayang ramah selalu siap
melayam

SP P CP KP TP Bobot

36 46 33 5 0 473

Keterangan: 473 = (36 X 5 ) + (46 X 4 ) + ( 33 X 3 ) + ( 5 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner
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Tabel 4.14

Penilaian Responden terhadap Pramuniaga yang ramah selalu siap melayani

ST T CT TT STT Bobot

13 26 29 40 12 348

Keleraiiiar1734^Tl3X5) +(26X4) +(29X3 )+(40X2) +( 12X1)
Sumber: Hasil kuesioner

2. Kecepatan pramuniaga dalam melayani pelanggan (assurance)

Pramuniaga yang mempunyai kecepatan dalam melayani

pelanggan dapat membuat pelanggan puas karena segala kebutuhan

dan keinginannya bisa cepat disediakan oleh pramuniaga.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan kecepatan pramuniaga dalam melayani

pelanggan mempunyai bobot 481 sedangkan hasil kinerja produk

mempunyai bobot 345.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 71,73 %(= 345 / 481 x 100 %).

Tabel 4. 15

Tingkat Harapan Responen terhadap Kecepatan pramuniaga dalam melayani
pelanggan

SP CP KP

40 41 39

Keterangan :481 =(40 X5) +(41X4) +(39X3)
Sumber: Hasil kuesioner

TP Bobot

481



55

Tabel 4.16

Penilaian Responden terhadap Kecepatan pramuniaga dalam melayani pelanggan

ST T CT TT STT Bobot

6 38 26 35 15 345

Keterangan : 345 = ( 6 X 5 ) + (38 X 4 ) + ( 26 X 3 ) + ( 35 X 2 ) + (15 X 1)
Sumber: Hasil kuesioner

3. Tempat belanja yang nyaman (tangible)

Pelanggan memerlukan tempat belanja yang nyaman yang bisa

membuat pelanggan menikmati belanja. Supermarket harus membuat

tempat belanjanya nyaman yang bisa menarik pelanggan untuk selalu

belanja ditempatnya.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan tempat belanja tyang nyaman

mempunyai bobot 530 sedangkan hasil kinerja produk mempunyai

bobot 343.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 64,72 % (= 343/530 x 100 %).

Tabel 4.17

Tingkat Harapan Responen terhadap Tempat belanja yang nyaman

SP P CP KP TP Bobot

80 12 26 2 0 530

Keterangan : 530 = ( 80 X 5 ) + (12 X4 ) + ( 26 X 3 ) + ( 2 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner



Tabel 4.18

Penilaian Responden terhadap Tempat belanja yang nyaman

56

ST T CT TT STT Bobot

13 19 32 50 6 343

Keterangan : 343 = (13 X5 ) +(19 X4 )+( 32 X3 ) + (50 X2 ) +(6 X1)
Sumber: Hasil kuesioner

4. Tempat parkir yang memadahi (tangible)

Supermarket harus menyediakan tempat parkir yang memadahi

untuk memudahkan pelanggan memarkir kendaraannya serta

mendekatkan jarak berjalannya pelanggan dari tempat kendaraannya

diparkirdengan bangunan Supermarket.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan tempat parker yang memadahi

mempunyai bobot 463 sedangkan hasil kinerja produk mempunyai

bobot 342.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 73,87 %(= 342 / 463 x 100 %).

Tabel 4.19

Tingkat Harapan Responen terhadap Tempat parker yang memadahi

SP CP KP TP

17 75 22 0

Keterangan : 463 = ( 17 X5) + ( 75 X4) + ( 22 X3) + (6X2)
Sumber: Hasil kuesioner

Bobot

463



Tabel 4.20

Penilaian Responden terhadap Tempat parker yang memadahi

57

ST T CT TT STT Bobot

9 22 39 42 8 342

Keterangan :342 = (9X5) + (22X4) + (39X3) + (42X2) + (8X1)
Sumber: Hasil kuesioner

5. Pramuniaga membantu kesulitan pelanggan dalam mencari barang

(emphaty)

Dalam sebuah supermarket sering pelanggan sulit mencari barang

yang dicari, maka pramuniaga harus tanggap untuk membantu

mencarikan barang yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan pramuniaga membantu kesulitan

pelanggan dalam mencari barang mempunyai bobot 485 sedangkan

hasil kinerja produk mempunyai bobot 339.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 69,90 % (= 339 / 485 x 100 %).

Tabel 4.21

TingkatHarapan Responen terhadap Pramuniaga yang membantu kesulitan
pelanggan dalam mencari barang

SP P CP KP TP Bobot

38 51 29 2 0 485

Keterangan : 485 = ( 38 X5) + ( 51 X4) + ( 29X3) +(2X2)
Sumber: Hasil kuesioner
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Tabel 4.22

Penilaian Responden terhadap Pramuniaga yang membantu kesulitan pelanggan
dalam mencari barang

ST T CT TT STT Bobot

9 26 25 55 5 339

Keterangan : 339 = ( 9 X 5 ) + (26 X 4 ) + ( 25 X 3 ) + ( 55 X 2 ) + ( 5 X 1)
Sumber: Hasil kuesioner

4.2.4. Analisis Faktor Emosional

1. Pelanggan merasa bangga membeli produk di Supermarket ini

(assurance)

Supermarket yang menyediakan barang yang lengkap, berkualitas,

dan mempunyai pelayanan yang memuaskan akan membuat pelanggan

merasa bangga untuk membeli produk pada Supermarket ini karena

tidak semua orang bisa melakukannya.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan pelanggan merasa bangga membeli

produk di Supermarket ini mempunyai bobot 542 sedangkan hasil

kinerja produk mempunyai bobot 528.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 97,42 % (= 528 / 542 x 100 %).
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Tabel 4.23

Tingkat Harapan Responen terhadap rasa bangga untuk membeli produk di
Supermarket ini

SP P CP KP TP Bobot

74 34 12 0 0 542

Keterangan: 542 = (74 X5 ) + ( 34X4 ) + (12X3)
Sumber : Hasil kuesioner

Tabel 4.24

Penilaian Responden terhadap rasa bangga untuk membeh produk di Supermarket
ini

ST T CT TT STT Bobot

78 14 26 2 0 528

Keterangan : 528 = ( 78 X 5 ) + (14 X 4 ) + ( 26 X 3 ) + ( 2 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner

2. Pelanggan merasa percaya diri membeli produk di Supermarket

ini (assurance)

Supermarket yang menyediakan barang yang lengkap, berkualitas,

dan mempunyai pelayanan yang memuaskan akan membuat pelanggan

merasa percaya diri karena yakin dengan produk yang dibelinya

mempunyai kualitas yang baik.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan pelanggan merasa percaya diri membeli

produk di Supermarket ini mempunyai bobot 542 sedangkan hasil

kinerja produk mempunyaibobot 473.
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Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu

tingkat kesesuaian sebesar 87,27 % (= 473 / 542 x 100 %).

Tabel 4.25

Tingkat Harapan Responen terhadap rasa percaya diri dalam membeh produk di
Supermarket ini

SP P CP KP TP Bobot

62 58 0 0 0 542

Keterangan : 542 = (62 X 5 ) + ( 58 X 4 )
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.26

Penilaian Responden terhadap rasa percaya diri dalam membeli produk di
Supermarket ini

ST T CT TT STT Bobot

25 69 20 6 0 473

Keterangan : 473 = ( 25 X 5 ) + ( 69 X 4 ) + ( 20 X 3 ) + ( 6 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner

4.2.5. Analisis Kemudahan dijangkau

1.Produk yang dibutuhkan pelanggan dapat dengan mudah

didapatkan di Supermarket ini (reliability)

Supermarket yang menyediakan kebutuhan dan keinginan

pelanggan tempat bangunannya mudah dijangkau sehingga memudahkan

pelanggan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan daiinginkannya.

Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan produk yang dibutuhkan pelanggan dapat
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dengan mudah didapatkan di Supermarket ini mempunyai bobot 551

sedangkan hasil kinerja produk mempunyai bobot 463.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu tingkat

kesesuaian sebesar 84,03 % (= 463 / 551 x 100 %).

Tabel 4.27

Tingkat Harapan Responen terhadap Produk yang dibutuhkan pelanggan dapat
dengan mudah didapatkan di Supermarket ini

SP P CP KP TP Bobot

83 25 12 0 0 551

Keterangan : 551 = (83 X 5 ) + (25 X 4 ) + (12 X 3 )
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.28

Penilaian Responden terhadap Produk yang dibutuhkan pelanggan dapat dengan
mudah didapatkan di Supermarket ini

ST T CT TT STT Bobot

37 43 26 14 0 463

Keterangan: 463 =(37 X5 ) + (43 X4 ) + (26X3 ) + (14X2)
Sumber: Hasil kuesioner

2. Pelanggan merasa nyaman dalam mendapatkan produk di

Supermarket ini (reliability)

Supermarket yang menyediakan barang yang lengkap, berkualitas,

dan mempunyai pelayanan yang memuaskan akan membuat pelanggan

merasa nyaman untuk belanja di Supermarket ini.
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Dari seratus dua puluh responden yang diteliti, maka telah

diperoleh hasil untuk harapan Pelanggan merasa nyaman dalam

mendapatkan produk di Supermarket ini mempunyai bobot 467

sedangkan hasil kinerja produk mempunyai bobot 456.

Dari kedua data yang diperoleh tersebut akan menghasilkan suatu tingkat

kesesuaian sebesar 97,64 % (= 456 / 467 x 100 %).

Tabel 4.29

Tingkat Harapan Responden terhadap rasa nyaman dalam mendapatkan produk di
Supermarket ini

SP P CP KP TP Bobot

20 74 19 7 0 467

Keterangan : 467 = (20 X5 ) + (74 X4 ) + (19 X3 ) + (7 X2 )
Sumber: Hasil kuesioner

Tabel 4.30

Penilaian Responden terhadap rasa nyaman dalam mendapatkan produk di
Supermarket ini

ST T CT TT STT Bobot

34 43 28 15 0 456

Keterangan : 456 = ( 34 X 5 ) + (43 X 4 ) + ( 28 X 3 ) + (15 X 2 )
Sumber: Hasil kuesioner
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Berdasarkan perhitimgan Tingkat Kesesuaian antara harapan dengan

kinerja secara keseluruhan dapat dikemukakan secara bersama-sarna pada tabel

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Tabel Rekapitulasi data Tingkat Kesesuaian

I Tingkat
Atribut : L'ri-ocnaiuTiKesesuaian

PRODUK ;

Produk yang dijual lengkap. | 95 %
Produk yang dijual mempunyai kualitas yang \ 94 %
baik '
HARGA

Produk dijual dengan harga lebih murah. I 98,74 %
Produk yang dijual masih terjangkau oleh [ 98,19 %
pelanggan. J
KUALITAS PELAYANAN j
Pramuniaga yang ramah selalu siap melayani : 73,57 %
pelanggan \
Kecepatan pramuniaga dalain melayani ; 71,73 %
pelanggan j
Tempat belanja yang nyaman j 64,72 %
Tempat parkir yang memadai j 73,87 %
Pramuniaga membantu kesulitan pelanggan |
dalam mencari barang ;

/o

FAKTOR EMOSIONAL j
Pelanggan merasa bagga membeli produk di j 97,42%
Supennarket ini j
Pelanggan merasa percaya diri membeli produk j 87,27 %
di Supennarket ini _J
KEMUDAHAN DIJANGKAU |
Produk yang dibuthkan pelanggan dapat dengan j 84,03 %
mudah didapatkan di Supermarket ini j
Pelanggan merasa nyaman dalam mendapatkan j 97,64 %
produk di Supermarket ini
Rata - Rata | 85,31 %

Dimana tingkat pengukurannya sebagai berikut:

< 50 % ( konsumen tidak puas ), 50 % - 80% ( konsumen kurang puas ),

> 80 % ( konsumen merasa puas )
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Dari perhitungan rata-rata dari tingkat kesesuaian menunjukkan bahwa

tingkat kepuasan pelanggan Supermarket Ramayana Salatiga sebesar 85,31 %,

hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan sudah baik, sehingga

konsumen merasa puas.

4.3. Diagram Kartesius

Untuk dapat melihat posisi penempatan data yang telah dianalisis tersebut,

maka dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

a. Kuadran A menunjukkan, bahwa unsur - unsur jasa yang sangat penting bagi

pelanggan, akan tetapi pihak perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan

keinginan pelanggan, sehingga menimbulkan keecewaan atau rasa tidak puas.

b. Kuadran B menunjukkan, bahwa unsur - unsur jasa pokok yang dianggap

penting oleh pelanggan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan

pelanggan, maka kini kewajiban dari perusahaan adalah mempertahankan

kinerjanya.

c. Kuadran C menunjukkan, bahwa unsur - unsur yang memang dianggap

kurang penting oleh pelanggan di mana sebaiknya perusahaan

menjalankannya secara sedang saja.

d. Kuadran D menunjukkan, bahwa unsur - unsur jasa yang dianggap kurang

penting, tetapi telah dijalankan dengan sangat baik oleh pihak perusahaan

sangat memuaskan. Hal ini dianggap berlebihan.
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Analisis dan pembahasan untuk analisis kepuasan pelanggan Supermarket

Ramayana Salatiga menggunakan perhitungan bobot kinerja dan harapan seperti

tersebut dalam table di bawah ini:

Tabel 4.32

Hasil PerhitunganKinerjadan HarapanTiap Variabel/ Atribut

NO Variabel / Atribut
Bobot

Y XHarapan Kinerja

A

1

2

PRODUK

Produk yang dijual lengkap 479 455 3,99 3,79

Produk yang dijual mempunyai
kualitas yang baik

538 506 4,48 4,22

B

3

HARGA

Produk dijual dengan harga lebih murah 557 550 4,64 4,58

4 Produk yang dijual masili terjangkau
oleh pelanggan

553 543 4,61 4,53

C

5

6

7

8

9

KUALITAS PELAYANAN

Pramuniaga yang ramah selalu siap
melayani pelanggan

473 348 3,94 2,90

Kecepatan pramuniaga dalam melayani
pelanggan

481 345 4,01 2,88

Tempat belanja yang nyaman 530 343 4,42 2,86

Tempat parkir yang memadahi 463 342 3,86 2,85

Pramuniaga membantu kesulitan
pelanggan dalam mencari barang

485 339 4,04 2,83

D

10

11

FAKTOR EMOSIONAL

Pelanggan merasa bangga membeli
produk di Supermarket ini.

Pelanggan merasa percaya diri membeli
produk di Supermarker ini.

542

542

528

473

4,52

4,52

4,40

3,94

E

12

13

KEMUDAHAN DIJANGKAU

Produk yang dibutuhkan pelanggan dapat
dengan mudah didapatkan di
Supermarket ini

551 463 4,59 3,86

pelanggan merasa nyaman dalam
mendapatkan produk di Supermarket ini

467 456 3,89 3,80

RATA RATA 4,27 3,64

Sumber data : Hasil perhitungan kuesioner
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Hasil pengukuran berdasarkan tingkat harapan dan kinerja dalam

penelitian ini diperoleh seperti tersebut dalam diagram di bawah ini:

Gambar 4.1

Diagram Kartesius
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Dalam Gambar 4.32 dari diagram Kartesius ini terlihat, bahwa letak dan unsur -

unsur pelaksanaan atribut yang mempenganihi kepuasan pelanggan Supermarket

Ramayana salatiga terbagi dalam empat bagian. Adapun intepretasi dari Diagram

Kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kuadran A

Menunjukkan faktor -faktor atauatribut yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan Supermarket Ramayana Salatiga berada dalam kuadran ini dan

penanganannya perlu diprioritaskan oleh perusahaan, karena keberadaan
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faktor - faktor inilah yang dinilai sangat penting oleh pelanggan, sedangkan

tingkat pelaksanaanya masih belum memuaskan.

Faktor - faktor yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

• Tempat belanja yang nyaman. ( 7 )

2. Kuadran B

Menunjukkan faktor - faktor atau atributyang mempengaruhi kepuasan

pelanggan Supermarket Ramayana Salatigaberadadalamkuadranini perlu

dipertahankan, karenapada umumnya tingkatpelaksanannya telah sesuai

dengankepentingan danharapanpelanggan, sehingga dapatmemuaskan

pelanggan.

Faktor - faktor yang termasuk dalam kuadran B ini adalah :

• Produk yang dijual mempunyai kualitas yang baik. ( 2 )

• Produk dijual dengan harga lebih murah. ( 3 )

• Produk yang dijualmasihterjangkau oleh pelanggan. (4 )

• Pelanggan merasa bangga membeli produk di Supermarket Ramayana

Salatiga. ( 10 )

• Pelanggan merasa percaya dirimembeli produk di Supermarket

Ramayan Salatiga. (11)

• Produk yang dibutuhkan pelanggan dapat dengan mudah didapatkan di

Supermarket Ramayana Salatiga. (12 )

3. Kuadran C

Menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan

Supermarket Ramayan Salatiga berada dalam kuadran inidinilai masih
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dianggap kurang penting bagi pelanggan, sedangkan kualitas pelaksanaanya

biasa atau cukup saja.

Faktor - faktor yang termasuk di dalam kuadran C ini adalah :

• Pramuniagayang ramah selalu siap melayanipelanggan. ( 5 )

• Kecepatanpiamuniaga dalam melayanipelanggan. (6 )

• Tempat parkir yang memadai. (8 )

• Pramuniaga membantu kesulitan pelanggan dalam mencari barang.( 9 )

4. Kuadran D

Menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan

Supermarket Ramayana Salatiga beradadalamkuadranini dinilai berlebihan

dalam pelaksanaannya, hal ini terutamadisebabkankarena pelanggan

menganggap tidak terlalupenting terhadap adanyafaktor tersebut, akantetapi

pelaksanaannya dilakukan denganbaik sekalioleh perusahaan, sehingga

sangat memuaskan, akan tetapi menjadi lebih mahal.

Adapun faktor- faktor yangtermasuk dalam kuadran D ini adalah :

• Produk yang dijual lengkap. (1)

• Pelanggan merasa nyaman dalam mendapatkan produkdi

SupermarketRamayan Salatiga. (13 )




