
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pada bab ini merupakan analisis hasil penelitian tentang “Analisis 

Kualitas Pelayanan Menggunakan Metode Service Quality (Servqual) dan 

Importance Performance Analysis (IPA)”.  Pembahasan dari hasil analisis 

penelitian ini dilakukan dari mengkarakteristik responden terlebih dahulu, 

kemudia diuji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif setiap 

variabel penelitian, selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis kuantitatifnya 

yaitu dengan analisis tingkat kesesuaian antara kinerja dengan kepentingan. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukandengan cara kuisoner 

yang di berikan kepada 125 responden pengguna layanan Apotek Kimia Farma 

Malioboro. kuisoner yang dikembalikan yaitu sebanyak 125 eksemplar, jadi 

respon rate-nya sebanyak 100,0%. Kuisoner yang terjawab lengkap dan layak 

dianalisis dalam penelitian yaitu sebanyak 125. Rincian rekapitulasi kuisoner 

dapat dilihat dari rekapan lampiran. Setelah data penelitian diperoleh selanjutnya 

dilakukan data diedit (editing), diberi kode (coding), dan ditabulasikan 

(tabulating). Untuk selanjutnya diolah menggunakan bantuan software statistik 

komputer berupa SPSS for Windows 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Apotek Kimia Farma 

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia 

yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan 

ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan 

kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal 

kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara 

Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, 
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bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama 

perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). 

 Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah 

statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam 

penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, 

Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

(sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). 

Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang 

menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. 

Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan 

pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat 

Indonesia.  

Visi dan Misi Apotek Kimia Farma 

Adapun Visi Apotek Kimia Farma yaitu:  

 Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan 

 menghasilkan nilai yang berkesinambungan. 

Adapun misi Apotek Kimia Farma yaitu:  

1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, 

perdagangan dan jaringan distribusi, ritel farmasi dan layanan kesehatan 

serta optimalisasi aset. 

2. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. 

3. Mengelola perusahaan secara Good Corporate, Governance dan 

Operational Excellence didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) 

professional  
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4.1.2. Logo Perusahaan 

 

 

 

Gambar 4.1.Logo Kimia Farma (Persero), Tbk. 

Makna Tulisan biru di dalam kata Kimia Farma mengandung arti produk-

produk yang dihasilkan haruslah berkualiatas dan bermutu, sehingga mampu 

meningkatkan kepercayaan terhadap produknya tersebut. Garis setengah 

melingkar yang berwarna oranye melambangkan harapan yang dicapai oleh 

kimia farma dalam meningkatkan dan mengembangkan produknya yang inovatif 

dan bermutu. Makna Logo. 

A. Simbol Matahari  

1. Paradigma baru. Matahari terbit adalah tanda memasuki babak baru 

kehidupan yang lebih baik.  

2. Optimis. Matahari memiliki cahaya sebagai sumber energy, cahaya 

tersebut adalah penggambaran optimism Kimia Farma dalam 

menjalankan bisnisnya.  

3. Komitmen. Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam dari arah 

barat secara teratur dan terus menerus memiliki makna adanya 



 

10 

 

komitmen dan konsistensi dalam menjalankan segala tugas yang 

diemban oleh Kimia Farma dalam bidang farmasi dan kesehatan.  

4. Sumber energi. Matahari sumber energi bagi kehidupan dan Kimia 

Farma baru memposisikan dirinya sebagai sumber energi bagi 

kesehatan masyarakat. 

5. Semangat yang abadi. Warna orange berarti semangat, warna biru 

berarti  keabadian. Harmonisasi antara kedua warna tersebut 

menjadi satu makna yaitu semangat yang abadi. 

 

B. Jenis Huruf  

 Dirancang khusus untuk kebutuhan Kimia Farma disesuaikan dengan 

nilai dan image yang telah menjadi energi bagi Kimia Farma, karena prinsip 

sebuah identitas harus berbeda dengan identitas yang telah ada. 

  

C. Sifat Huruf  

1. Kokoh. Memperlihatkan Kimia Farma sebagai perusahaan terbesar 

dalam  bidang farmasi yang memiliki bisnis hulu hilir dan 

merupakan perusahaan farmasi pertama yang dimiliki Indonesia.  

2. Dinamis. Dengan huruf italic, memperlihatkan kedinamisan dan 

optimism.  

3. Bersahabat. Dengan jenis huruf kecil dan lengkung, memperlihatkan 

keramahan Kimia Farma dalam melayani konsumennya dalam 

Konsep Apotek Jaringan. 
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4.1.3. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.2 Struktur Kimia Farma (Persero), Tbk. 

 

4.2.Analisis Data 

4.2.1. Deskripsi Responden 

Dari hasil survey kuisoner terhadap 125 responden dapat diidentifikasi 

mengenai karakteristik responden sebagai berikut:  

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 65 52,0% 

2 Perempuan 60 48,0% 

Total                                        125              100,0% 
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Berdasarkan hasil Tabel 4.1 di atas diperoleh dalam penelitian ini sebagian 

besar berjenis kelamin laki – laki sebanyak 65 orang responden dengan 

presentse 52,0%, sedangkan untuk responden wanita berjumlah 60 orang 

dengan presentase sebesar 48,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan 

Apotek Kimia Farma Malioboro lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki 

yang ditemui pada saat penelitian. 

 

2. Umur 

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Umur Responden 

No Umur Jumlah Persentase 

1 18-25 tahun 43 34% 

2 26-35 tahun 47 38% 

3 36-45 tahun 23 18% 

4 Lebih dari 46 tahun 12 10% 

Total                                        125              100,0% 

  

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diperoleh bahwa responden dalam penelitian 

ini sebagian besar berumur 18-25 tahun sebanyak 43 orang responden 

dengan presentase 34%. Urutan kedua berada pada umur 26-35 tahun 

sebanyak 47 orang responden dengan presentase 38% dan yang berumur 

36-45 tahun sebanyak 23 orang responden dengan presentase 18%. Dan 

yang terakhir umur responden lebih dari 46 tahun sebanyak 12 orang 

responden dengan presentase 10%. 
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3. Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut:    

Tabel 4.3 Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 25 20,0% 

2 Pegawai Swasta 45 36,0% 

3 Pegawai Negeri 34 27,2% 

4 Lain-lain 16 12,8% 

5 Wirausaha 5 4,0% 

Total                                                             125                  100,0% 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 45 orang 

dengan presentase 36,0% dan sebagaian kecil bekerja sebagai Wirausaha 

sebanyak 25 orang dengan presentase 4,0%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

segi pekerjaan, pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro didominasi oleh 

karyawan dari perusahaan swasta. 
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4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Berikut ini hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Kinerja 

Variabel item X r-tabel Keterangan 

Reliability 

Pelayanan sesuai dengan janji yang 

diberikan 

X1.1 0,392 0,175 Valid 

Karyawan memberikan layanan tepat 

pada waktunya 

X1.2 0,661 0,175 Valid 

Jenis layanan yang diberikan telah sesuai 

dengan yang ditawarkan 

X1.3 0,615 0,175 Valid 

Karyawan menginformasikan kepada 

Pelanggan tentang produk-produknya 

X1.4 0,557 0,175 Valid 

Pelayanan pengaduan cepat dan handal X1.5 0,709 0,175 Valid 

Karyawan dapat diandalkan dalam 

menangani masalah jasa Pelanggan 

X1.6 0,660 0,175 Valid 

Responsive 

Karyawan selalu menunjukkan kesabaran 

dan perhatian terhadap Pelanggan 

X2.1 0,683 0,175 Valid 

Karyawan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh Pelanggan secara tepat 

X2.2 0,712 0,175 Valid 

Karyawan selalu merespon keluhan 

Pelanggan dengan cepat 

X2.3 0,692 0,175 Valid 
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Karyawan siap membantu Pelanggan bila 

mengalami kesulitan 

X2.4 0,744 0,175 Valid 

Karyawan merespon permintaan 

Pelanggan dengan cepat, tepat dan 

efisien 

X2.5 0,777 0,175 Valid 

Karyawan selalu dapat menyelesaikan 

keluhan Pelanggan 

X2.6 0,644 0,175 Valid 

Assurance 

Kemampuan karyawan dapat dipercaya X3.1 0,718 0,175 Valid 

Karyawan memiliki kompetensi dan 

profesional dalam melayani Pelanggan 

X3.2 0,630 0,175 Valid 

Karyawan terampil dalam melayani 

Pelanggan 

X3.3 0,744 0,175 Valid 

Karyawan mampu menjawab setiap 

pertanyaan Pelanggan 

X3.4 0,696 0,175 Valid 

Karyawan menumbuhkan rasa percaya 

kepada Pelanggan 

X3.5 0,735 0,175 Valid 

Pelanggan merasa aman dalam 

melakukan transaksi 

X3.6 0,817 0,175 Valid 

Emphathy 

Karyawan segera meminta maaf saat 

terjadi kesalahan 

X4.1 0,707 0,175 Valid 

Karyawan memberikan perhatian secara 

individual kepada para Pelanggan 

X4.2 0,808 0,175 Valid 
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Karyawan memahami kebutuhan spesifik 

Pelanggan 

X4.3 0,663 0,175 Valid 

Karyawan mengutamakan kepentingan 

Pelanggan 

X4.4 0,722 0,175 Valid 

Karyawan mudah dihubungi oleh 

Pelanggan 

X4.5 0,765 0,175 Valid 

Pelayanan pada Pelanggan tidak 

membedakan status sosial 

X4.6 0,689 0,175 Valid 

Tangible 

Apotek memiliki lokasi yang strategis  X5.1 0,718 0,175 Valid 

Apotek memiliki ruang kantor yang 

bersih 

X5.2 0,813 0,175 Valid 

Kondisi lingkungan gedung yang bersih 

dan nyaman 

X5.3 0,753 0,175 Valid 

Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman X5.4 0,752 0,175 Valid 

Karyawan Apotek berpenampilan rapi 

dan profesional 

X5.5 0,821 0,175 Valid 

Brosur dan fasilitas layanan lain tertata 

dengan rapi 

X5.6 0,755 0,175 Valid 

 

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa rxy > 0,175, artinya dimensi dari setiap 

atribut pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Sehingga dapat 

diteruskan dengan melakukan uji reliabilitas. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Kepentingan 

Variabel Item Xy r-tabel Keterangan 

Reliability 

Pelayanan sesuai dengan janji yang 

diberikan 

Y1.1 0,781 0,175 Valid 

Karyawan memberikan layanan tepat 

pada waktunya 

Y1.2 0,695 0,175 Valid 

Jenis layanan yang diberikan telah 

sesuai dengan yang ditawarkan 

Y1.3 0,635 0,175 Valid 

Karyawan menginformasikan kepada 

Pelanggan tentang produk-

produknya 

Y1.4 0,594 0,175 Valid 

Pelayanan pengaduan cepat dan 

handal 

Y1.5 0,787 0,175 Valid 

Karyawan dapat diandalkan dalam 

menangani masalah jasa Pelanggan 

Y1.6 0,713 0,175 Valid 

Responsive 

Karyawan selalu menunjukkan 

kesabaran dan perhatian terhadap 

Pelanggan 

Y2.1 0,629 0,175 Valid 

Karyawan memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh Pelanggan 

secara tepat 

Y2.2 0,825 0,175 Valid 

Karyawan selalu merespon keluhan 

Pelanggan dengan cepat 

Y2.3 0,716 0,175 Valid 
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Karyawan siap membantu Pelanggan 

bila mengalami kesulitan 

Y2.4 0,689 0,175 Valid 

Karyawan merespon permintaan 

Pelanggan dengan cepat, tepat dan 

efisien 

Y2.5 0,707 0,175 Valid 

Karyawan selalu dapat 

menyelesaikan keluhan Pelanggan 

Y2.6 0,703 0,175 Valid 

Assurance 

Kemampuan karyawan dapat 

dipercaya 

Y3.1 0,641 0,175 Valid 

Karyawan memiliki kompetensi dan 

profesional dalam melayani 

Pelanggan 

Y3.2 0,590 0,175 Valid 

Karyawan terampil dalam melayani 

Pelanggan 

Y3.3 0,551 0,175 Valid 

Karyawan mampu menjawab setiap 

pertanyaan Pelanggan 

Y3.4 0,346 0,175 Valid 

Karyawan menumbuhkan rasa 

percaya kepada Pelanggan 

Y3.5 0,636 0,175 Valid 

Pelanggan merasa aman dalam 

melakukan transaksi 

Y3.6 0,647 0,175 Valid 

Emphathy 

Karyawan segera meminta maaf saat 

terjadi kesalahan 

Y4.1 0,638 0,175 Valid 
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Karyawan memberikan perhatian 

secara individual kepada para 

Pelanggan 

Y4.2 0,746 0,175 Valid 

Karyawan memahami kebutuhan 

spesifik Pelanggan 

Y4.3 0,684 0,175 Valid 

Karyawan mengutamakan 

kepentingan Pelanggan 

Y4.4 0,728 0,175 Valid 

Karyawan mudah dihubungi oleh 

Pelanggan 

Y4.5 0,761 0,175 Valid 

Pelayanan pada Pelanggan tidak 

membedakan status sosial 

Y4.6 0,653 0,175 Valid 

Tangible 

Apotek memiliki lokasi yang 

strategis  

Y5.1 0,638 0,175 Valid 

Apotek memiliki ruang kantor yang 

bersih 

Y5.2 0,746 0,175 Valid 

Kondisi lingkungan gedung yang 

bersih dan nyaman 

Y5.3 0,726 0,175 Valid 

Ketersediaan ruang tunggu yang 

nyaman 

Y5.4 0,713 0,175 Valid 

Karyawan Apotek berpenampilan 

rapi dan profesional 

Y5.5 0,735 0,175 Valid 

Brosur dan fasilitas layanan lain 

tertata dengan rapi 

Y5.6 0,683 0,175 Valid 
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Dari Tabel 4.5 didapat bahwa hasil rxy > 0,175, sehingga seluruh hasil 

dimensi dari atribut pertanyaan dinyatakan valid dan dapat di uji reliabilitasnya. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Indikator Kinerja Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Reliability 0,822 0,60 Reliabel 

Responsive 0,889 0,60 Reliabel 

Assurance 0,894 0,60 Reliabel 

Emphathy 0,899 0,60 Reliabel 

Tangible 0,918 0,60 Reliabel 

Indikator Kepentingan Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Reliability 0,886 0,60 Reliabel 

Responsive 0,891 0,60 Reliabel 

Assurance 0,807 0,60 Reliabel 

Emphathy 0,886 0,60 Reliabel 

Tangible 0,889 0,60 Reliabel 

 

Dari Tabel 4.6 dari hasil uji reliavbilitas diatas didapat Cronbach's Alpha> 

0,60 dengan demikian seluruh pertanyaan yang ada dalam kuisoner dinyatakan 

reliabel. 

   

4.2.3. Analisis Deskripsi 

Berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan yang direkapitulasi 

kemudian dianalisis dan selanjutnya digunakan untuk mengusulkan tentang 
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masalah kepuasan/ketidakpuasan pelanggan pada Apotek Kimia Farma 

Malioboro dengan metode Service Quality (Servqual).  

Analisis Deskripsi Kinerja dan Kepentingan 

Tabel 4.7 Interval 

Interval Kinerja Kepentingan 

81-100 Sangat Setuju Sangat Penting 

61-80 Setuju Penting 

41-60 Netral Netral 

21-40 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Penting 

0-20 Tidak Setuju Tidak Penting 

 

Kriteria :  

Gap negatif (Kinerja < Kepentingan)  = Tidak Puas 

Gap sama (Kepentingan = Kinerja)  = Puas 

Gap positif (Kinerja > Kepentingan) = Sangat Puas 

Berikut ini hasil perhitungannya (Parasuraman, 1996): 
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Tabel 4.8 Penilaian Responden terhadap Dimensi Reliability 

Item 

Mean 

Kinerja 

Mean 

Kepentingan 

Gap 

1 3,856 4,048 -0,192 

2 3,888 4,048 -0,168 

3 3,872 4,048 -0,176 

4 3,872 4,064 -0,192 

5 3,864 3,976 -0,112 

6 3,864 4,064 -0,200 

 

 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dari 125 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui pada item 1 mean kinerjanya sebesar 3,85 sedangkan mean 

kepentingannya 4,04 di dapat gap sebesar -0,192 karena hasil gap adalah negatif 

berarti mean kinerja lebih kecil dari pada mean kepentingan sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Pada item 2 mean kinerja sebesar 3,88 sedangkan mean 

kepentingan sebesar 4,04 didapat gap sebesar -0,168, karena hasil gap negatif 

berarti pelanggan merasa tidak puas dikarenakan mean kinerja lebih kecil dari 

pada mean kepentingan. Untuk item 3 mean kinerja sebesar 3,87 dan mean 

kepentingan sebesar 4,04 didapat hasil gap sebesar -0,176, item 4 mean kinerja 

sebesar 3,87 dan mean kepentingan sebesar 4,06 didapat hasil gap sebesar -0,192, 

item, item 5 mean kinerja sebesar 3,86 dan mean kepentingan sebesar 3,97 

didapat hasil gap sebesar -0,112, item, dan item 6 mean kinerja sebesar 3,86 dan 

mean kepentingan sebesar 4,06 didapat hasil gap sebesar -0,200. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden belum  puas terhadap keandalan sarana 

pelayanan Apotek Kimia Farma Malioboro, kecepatan dan ketepatan waktu 

pelayanan Apotek Kimia Farma Malioboro, kesesuaian antara biaya dengan 

pelayanan yang dijanjikan, kualitas sambungan yang stabil, kesigapan karyawan 
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dalam melayani dan penguasaan masalah tentang jasa yang ditawarkan, dan 

kesigapan Pelanggan Service dalam melayani. 

Tabel 4.9 Penilaian Responden terhadap Dimensi Responsive 

Item 

Mean 

Kinerja 

Mean 

Kepentingan 

Gap 

1 3,912 3,960 -0,048 

2 3,912 4,064 -0,152 

3 3,824 3,912 -0,088 

4 4,000 4,072 -0,072 

5 3,968 4,080 -0,112 

6 3,912 4,040 -0,128 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dari 125 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui pada item 1 mean kinerjanya sebesar 3.91 sedangkan mean 

kepentingannya 3,96 di dapat gap sebesar -0,048 karena hasil gap adalah negatif 

berarti mean kinerja lebih kecildari pada mean kepentingan sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Pada item 2 mean kinerja sebesar 3,91 sedangkan mean 

kepentingan sebesar 4,06 didapat gap sebesar -0,152, karena hasil gap negatif 

berarti pelanggan merasa tidak puas dikarenakan mean kinerja lebih kecil dari 

pada mean kepentingan. Untuk item 3 mean kinerja sebesar 3,82 dan mean 

kepentingan sebesar 3,91 didapat hasil gap sebesar -0,088, item 4 mean kinerja 

sebesar 4,00 dan mean kepentingan sebesar  4,07 didapat hasil gap sebesar -

0,072, item , item 5 mean kinerja sebesar 3,96 dan mean kepentingan sebesar 

4,08 didapat hasil gap sebesar -0,112, item, item 6 mean kinerja sebesar 3,91 dan 

mean kepentingan sebesar 4,04 didapat hasil gap sebesar -0,128 Hal ini 

menunjukkan bahwa responden belum puas terhadap kemampuan karyawan 

dalam menanggapi kebutuhan konsumen, kemampuan karyawan dalam 
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memenuhi semua keluhan pelanggan, kemampuan karyawan dalam melayani 

keluhan secara cepat, penyediaan layanan telephone untuk memudahkan 

pelanggan, dan bila terjadi masalah terhadap sambungan koneksi karyawan akan 

menghubungi pelanggan. 

Tabel 4.10 Penilaian Responden terhadap Dimensi Assurance 

Item 

Mean 

Kinerja 

Mean 

Kepentingan 

Gap 

1 3,936 4,208 -0,272 

2 3,872 4,128 -0,256 

3 4,088 4,144 -0,056 

4 3,944 4,160 -0,216 

5 3,768 4,072 -0,304 

6 3,968 4,176 -0,208 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dari 125 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui pada item 1 mean kinerjanya sebesar 3,93 sedangkan mean 

kepentingannya 4,20 di dapat gap sebesar -0,272 karena hasil gap adalah negatif 

berarti mean kinerja lebih kecil dari pada mean kepentingan sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Pada item 2 mean kinerja sebesar 3,87 sedangkan mean 

kepentingan sebesar 4,12 didapat gap sebesar -0,256, karena hasil gap negatif 

berarti pelanggan merasa tidak puas dikarenakan mean kinerja lebih kecil dari 

pada mean kepentingan. Untuk item 3 mean kinerja sebesar 4,08 dan mean 

kepentingan sebesar 4,14 didapat hasil gap sebesar -0,056. Item 4 mean kinerja 

3,94 sedangkan mean kepentingan sebesar  sebesar 4,16 didapat hasil gap sebesar 

-0,216. . Item 5 mean kinerja 3,76 sedangkan mean kepentingan sebesar  sebesar 

4,07 didapat hasil gap sebesar -0,304. Item 6 mean kinerja 3,96 sedangkan mean 
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kepentingan sebesar  sebesar 4,17 didapat hasil gap sebesar -0,208. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden belum puas terhadap pengetahuan dan 

kecakapan karyawan dalam setiap bidangnya, kualitas koneksi yang bagus dan 

stabil, dan kemudahan dalam menyampaikan keluhan jika terjadi masalah. 

Tabel 4.11 Penilaian Responden terhadap Dimensi Empathy 

Item 

Mean 

Kinerja 

Mean 

Kepentingan 

Gap 

1 3,856 4,168 -0,312 

2 3,784 4,072 -0,288 

3 3,760 4,064 -0,304 

4 3,912 4,072 -0,160 

5 3,816 3,992 -0,176 

6 3,896 4,120 -0,224 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dari 125 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui pada item 1 mean kinerjanya sebesar 3,85 sedangkan mean 

kepentingannya 4,16 di dapat gap sebesar 0,312 karena hasil gap adalah negatif 

berarti mean kinerja lebih kecil dari pada mean kepentingan sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Pada item 2 mean kinerja sebesar 3,78 sedangkan mean 

kepentingan sebesar 4,07 didapat gap sebesar -0,288, karena hasil gap negatif 

berarti pelanggan merasa tidak puas dikarenakan mean kinerja lebih kecil dari 

pada mean kepentingan. Untuk item 3 mean kinerja sebesar 3,76 dan mean 

kepentingan sebesar 4,06 didapat hasil gap sebesar -0,304, item 4 mean kinerja 

sebesar 3,91 dan mean kepentingan sebesar  4,07 didapat hasil gap sebesar -

0,160, item, item 5 mean kinerja sebesar 3,81 dan mean kepentingan sebesar 3,99 

didapat hasil gap sebesar -0,176, item. Item 6 mean kinerja sebesar 3,89 dan 
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mean kepentingan sebesar 4,12 didapat hasil gap sebesar -0,224, item.  Hal ini 

menunjukkan bahwa  responden belum puas terhadap karyawan memberikan 

perhatian secara individual kepada pelanggan, karyawan melayani dengan ramah 

dan sopan, pelayanan yang tidak membedakan kelas dan gender, tersedianya 

tempat kritik dan saran, dan pelanggan mendapatkan informasi apabila terdapat 

layanan baru. 

Tabel 4.12 Penilaian Responden terhadap Dimensi Tangibels 

Item 

Mean 

Kinerja 

Mean 

Kepentingan 

Gap 

1 3,952 4,224 -0,272 

2 4,088 4,256 -0,168 

3 3,960 4,192 -0,232 

4 4,328 4,328 -0,272 

5 3,984 4,224 -0,240 

6 3,936 4,176 -0,240 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dari 125 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui pada item 1 mean kinerjanya sebesar 3,95 sedangkan mean 

kepentingannya 4,22 di dapat gap sebesar -0,272 karena hasil gap adalah negatif 

berarti mean kinerja lebih kecil dari pada mean kepentingan sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. Pada item 2 mean kinerja sebesar 4,08 sedangkan mean 

kepentingan sebesar 4,25 didapat gap sebesar 0,168, karena hasil gap negatif 

berarti pelanggan merasa tidak puas dikarenakan mean kinerja lebih besar dari 

pada mean kepentingan. Untuk item 3 mean kinerja sebesar 3,96 dan mean 

kepentingan sebesar 4,19 didapat hasil gap sebesar -0,232, item 4 mean kinerja 

sebesar 4,32 dan mean kepentingan sebesar 4,32 didapat hasil gap sebesar -0,272, 

item , item 5 mean kinerja sebesar 3,98 dan mean kepentingan sebesar 4,22 
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didapat hasil gap sebesar -0,240, item, dan item 6 mean kinerja sebesar 3,93 dan 

mean kepentingan sebesar 4,17 didapat hasil gap sebesar -0,240 semua memiliki 

nilai gab yang negatif yang berarti mean kinerja lebih kecil dari pada mean 

kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa responden belum puas terhadap 

kerapian penampilan karyawan, tersedianya fasilitas AC, Toilet, dan TV yang 

baik, Apotek Kimia Farma  memiliki ruang tunggu yang nyaman, kemudahan 

dan keamanan tempat parkir, ketersediaan formulir pelayanan yang dibutuhkan 

pelanggan, dan peralatan yang mendukung layanan berfungsi dengan baik. 

 

4.2.4. Analisis Kuantitatif Hubungan antara Kinerja dengan Kepentingan 

a. Analisis Tingkat Kesesuaian antara Kinerja terhadap Kepentingan 

Dari hasil 125 responden pelanggan Apotek Kimia Farma 

Malioboro yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu dimensi 

reliability, responsive, assurance, emphathy, dan tangible telah diperoleh 

jawaban tingkat kesesuaian antara kinerja dengan kepentingan pelanggan 

Apotek Kimia Farma Malioboro.  

Dalam Importance Performance Analysis menggabungkan 

pengukuran kesesuian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam 

grafik. Dalam penelitian ini ada dua buah variabel yaitu X dan Y, dimana 

X merupakan skor penilaian kinerja yang diperoleh dari hasil penilaian 

kinerja perusahaan kepada pelanggan  dan Y merupakan skor penilaian 

kepentingan konsumen yang sudah sesuai dengan harapan. Jika  X 

(kepentingan) lebih besar atau sama besar  dari Y (kinerja) maka 

konsumen puas karena kinerjanya sudah sesuai dengan harapan dari 

konsumen sedangkan jika lebih kecil, maka konsumen tidak puas karena 

kinerjanya lebih rendah dari pada harapan yang diinginkan konsumen. 

Rumus yang digunakan:  

TKi  =  Yi

Xi

x 100% 
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Keterangan: 

TKi  = Tingkat kesesuaian responden. 

Xi    = Skor penilaian kinerja perusahaan. 

Yi    = Skor penilaan kepentingan konsumen. 

Tingkat kesesuaian pada dimensi kinerja dengan kepentingan 

adalah sebagai berikut : 

 Kriteria : Sangat Sesuai jika tingkat kesesuaian > 100% 

 Sesuai jika tingkat kesesuaian = 100% 

 Tidak sesuai jika tingkat kesesuaian < 100% 

 

Tabel 4.13 Tingkat Kesesuaian  

Item/Dimensi Kinerja 

(Xi) 

Kepentingan 

(Yi) 

Tingkat 

Kesesuaian(%) 

Reliability 

1 3,856 4,048 97 

2 3,888 4,048 99 

3 3,872 4,048 97 

4 3,872 4,064 97 

5 3,864 3,976 98 

6 3,864 4,064 96 

Responsive 

1 3,912 3,960 101 
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2 3,912 4,064 98 

3 3,824 3,912 99 

4 4,000 4,072 100 

5 3,968 4,080 98 

6 3,912 4,040 98 

Assurance 

1 3,936 4,208 95 

2 3,872 4,128 95 

3 4,088 4,144 100 

4 3,944 4,160 96 

5 3,768 4,072 93 

6 3,968 4,176 96 

Emphathy 

1 3,856 4,168 94 

2 3,784 4,072 94 

3 3,760 4,064 93 

4 3,912 4,072 97 

5 3,816 3,992 97 

6 3,896 4,120 96 

Tangible 

1 3,952 4,224 95 
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2 4,088 4,256 99 

3 3,960 4,192 95 

4 4,328 4,328 95 

5 3,984 4,224 95 

6 3,936 4,176 95 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas bahwa setiap dimensi  belum 

memiliki tingkat kesesuaian  antara Kinerja dan Kepentingan Apotek Kimia 

Farma Malioboro. Hal ini berarti bahwa pengelolaan kualitas pelayanan dari 

dimensi tersebut belum sesuai dengan kepentingan  pelanggan Apotek Kimia 

Farma Malioboro. dimensi reliability, responsive, assurance, emphathy, dan 

tangible menunjukkan bahwa semua nilai kuantitatif kinerja Apotek Kimia 

Farma Malioboro tidak sama (kinerja lebih rendah) dengan kuantitatif 

kepentingan pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro, sehingga tingkat 

kesesuaian pada  reliability, responsive, assurance, emphathy, dan tangible 

adalah tidak sesuai, ini berarti bahwa pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro 

belum merasa puas atas pelayanan. 

Secara rata-rata tingkat kesesuaian antara Kinerja dan Kepentingan 

pelanggan Apotek Kimia Farma Malioboro belum memiliki kesesuian dalam arti 

bahwa pengelolaan kualitas pelayanan Apotek Kimia Farma Malioboro dari 

dimensi tersebut belum sesuai dengan kepentingan pelanggan Apotek Kimia 

Farma Malioboro. Dari hasil perhitungan nilai rata – rata Gap secara didapatkan 

urutan nilai gab dari yang tertinggi hingga terendah sebgaia berikut: 
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Tabel 4.14 Urutan Nilai Gap 

No Pernyataan Atribut Urutan Gap 

Keandalan (Reliability) 

1 Pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan 14 -0,192 

2 Karyawan memberikan layanan tepat pada 

waktunya 

10 -0,168 

3 Jenis layanan yang diberikan telah sesuai dengan 

yang ditawarkan 

12 -0,176 

4 Karyawan menginformasikan kepada Pelanggan 

tentang produk-produknya 

15 -0,192 

5 Pelayanan pengaduan cepat dan handal 5 -0,112 

6 Karyawan dapat diandalkan dalam menangani 

masalah jasa Pelanggan 

16 -0,200 

Tanggapan (Responsiveness) 

7 Karyawan selalu menunjukkan kesabaran dan 

perhatian terhadap Pelanggan 

1 -0,048 

8 Karyawan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh Pelanggan secara tepat 

8 -0,152 

9 Karyawan selalu merespon keluhan Pelanggan 

dengan cepat 

4 -0,088 

10 Karyawan siap membantu Pelanggan bila 

mengalami kesulitan 

3 -0,072 

11 Karyawan merespon permintaan Pelanggan 

dengan cepat, tepat dan efisien 

6 -0,112 
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12 Karyawan selalu dapat menyelesaikan keluhan 

Pelanggan 

7 -0,128 

Keyakinan (Assurance) 

13 Kemampuan karyawan dapat dipercaya 24 -0,272 

14 Karyawan memiliki kompetensi dan profesional 

dalam melayani Pelanggan 

23 -0,256 

15 Karyawan terampil dalam melayani Pelanggan 2 -0,056 

16 Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan 

Pelanggan 

18 -0,216 

17 Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada 

Pelanggan 

28 -0,304 

18 Pelanggan merasa aman dalam melakukan 

transaksi 

17 -0,208 

Empati (Empaty) 

19 Karyawan segera meminta maaf saat terjadi 

kesalahan 

30 -0,312 

20 Karyawan memberikan perhatian secara 

individual kepada para Pelanggan 

27 -0,288 

21 Karyawan memahami kebutuhan spesifik 

Pelanggan 

29 -0,304 

22 Karyawan mengutamakan kepentingan Pelanggan 9 -0,160 

23 Karyawan mudah dihubungi oleh Pelanggan 13 -0,176 

24 Pelayanan pada Pelanggan tidak membedakan 

status sosial 

19 -0,224 
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Berwujud (Tangible) 

25 Apotek memiliki lokasi yang strategis  25 -0,272 

26 Apotek memiliki ruang kantor yang bersih 11 -0,168 

27 Kondisi lingkungan gedung yang bersih dan 

nyaman 

20 -0,232 

28 Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman 26 -0,272 

29 Karyawan Apotek berpenampilan rapi dan 

profesional 

21 -0,240 

30 Brosur dan fasilitas layanan lain tertata dengan 

rapi 

22 -0,240 

  

b. Diagram Kartesius 

Dari hasil perhitungan rata- rata pada kuisoner kualitas pelayanan 

Apotek Kimia Farma Malioboro dapat dilihat menggunakan diagram 

kartesius dengan dimensi kuadran A (abaikan), kuadran B 

(pertahankan/consentrate here), kuadran C (prioritas utama/keep up the 

good work), dan kuadran D (berlebihan/possible overkill) 
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Gambar 4.3 Diagram Kartesius 

Tabel 4.15 Kuadran Keseluruhan Dimensi 

No Pernyataan Atribut Kuadran Gap 

Keandalan (Reliability) 

1 Pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan III -0,192 

2 Karyawan memberikan layanan tepat pada waktunya III -0,168 

3 Jenis layanan yang diberikan telah sesuai dengan yang 

ditawarkan 

III 

-0,176 

4 Karyawan menginformasikan kepada Pelanggan 

tentang produk-produknya 

III 

-0,192 

5 Pelayanan pengaduan cepat dan handal III -0,112 
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6 Karyawan dapat diandalkan dalam menangani masalah 

jasa Pelanggan 

III 

-0,200 

Tanggapan (Responsiveness) 

7 Karyawan selalu menunjukkan kesabaran dan 

perhatian terhadap Pelanggan 

III 

-0,048 

8 Karyawan memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh Pelanggan secara tepat 

III 

-0,152 

9 Karyawan selalu merespon keluhan Pelanggan dengan 

cepat 

III 

-0,088 

10 Karyawan siap membantu Pelanggan bila mengalami 

kesulitan 

IV 

-0,072 

11 Karyawan merespon permintaan Pelanggan dengan 

cepat, tepat dan efisien 

IV 

-0,112 

12 Karyawan selalu dapat menyelesaikan keluhan 

Pelanggan 

III 

-0,128 

Keyakinan (Assurance) 

13 Kemampuan karyawan dapat dipercaya II -0,272 

14 Karyawan memiliki kompetensi dan profesional dalam 

melayani Pelanggan 

I 

-0,256 

15 Karyawan terampil dalam melayani Pelanggan II -0,056 

16 Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan 

Pelanggan 

II 

-0,216 

17 Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada 

Pelanggan 

III 

-0,304 
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18 Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi II -0,208 

Empati (Empaty) 

19 Kemampuan karyawan dapat dipercaya I -0,312 

20 Karyawan memiliki kompetensi dan profesional dalam 

melayani Pelanggan 

III 

-0,288 

21 Karyawan terampil dalam melayani Pelanggan III -0,304 

22 Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan 

Pelanggan 

III 

-0,160 

23 Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada 

Pelanggan 

III 

-0,176 

24 Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi I -0,224 

Berwujud (Tangible) 

25 Apotek memiliki lokasi yang strategis  II -0,272 

26 Apotek memiliki ruang kantor yang bersih II -0,168 

27 Kondisi lingkungan gedung yang bersih dan nyaman II -0,232 

28 Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman II -0,272 

29 Karyawan Apotek berpenampilan rapi dan profesional II -0,240 

30 Brosur dan fasilitas layanan lain tertata dengan rapi II -0,240 

 

Dari hasil hasil pengelolahan dalam diagram kartisius didapatkan 

setiap atribut yang masuk kedalam kuadran sebagai berikut : 

a. Kuadran I 

Pada Kuadran terdapat 1 dimensi  Emphaty terdapat 4 atribut yang 

masuk kedalam kuadran I, semua item yang terdapat pada dimensi 
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Emphaty Pada kuadran I perlu adanya perioritas dari perusahaan 

dikarenakan atribut yang terdapat pada kuadran I di nilai penting bagi 

pelanggan Apotek. 

b. Kuadran II 

Pada kuadran II terdapat 1 dimensi yaitu dimensi Assurance dan 

Tangibles. Pada kuadran II perlu dipertahankan. 

c. Kuadran III 

Pada Kuadran IV  terdapat beberapa atribut yang ada seperti dimensi 

Reliabilty  dan dimensi Responsive. Dalam kuadran III memberikan 

nilai berlebihan dalam kinerjanya. Karena pelanggan tidak 

mengganggap atribut penting tetapi kinerjanya dilakukan dengan 

baik sekali. 

d. Kuadran IV 

 Pada kuadran III tidak terdapat atribut yang masuk kedalam kuadran 

ini. Dalam kuadran III masih dianggap kurang penting bagi 

pelanggan. 

 



 

38 

 

 

Gambar 4.4 Diagram Kartesius  

Tabel 4.16 Kuadran Dimensi 

No Atribut Kuadran Gap 

1 Keandalan (Reliability) III -0,08 

2 Tanggapan (Responsiveness) III -0,01 

3 Keyakinan (Assurance) II -0,17 

4 Empati (Empaty) I -0,22 

5 Berwujud (Tangible) II -0,15 
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