
BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Data 

Dalam peneitian ini untuk menentukan kualitas pleyanan jasa yang diberikan Apotek 

Kimia Farma Malioboro maka diperlukan dimensi. Terdapat 5 dimensi yang dapatdigunakan 

sebagai pengukuran yaitu  dimensi Keandalan (reliability), dimensi Tanggapan (responsive), 

dimensi Keyakinan(assurance), dimensi Empati ( emphathy), dandimensi (tangible) 

danBerwujud (empaty). 

Dalam penelitiaan ini memiliki 30 atribut pertanyaan yang akan di uji menggunakan 

software SPSS untuk menunjukan apakan  data tersebut valid pada uji validitas dan reliabel 

pada uji reliabilitas. Berdaarkan hasil pengelolaan data didapatkan bahwa seluruh atribut 

pertanyaan pada uji validitas menunjukan valid dikarenakan  > dari r-tabel. Sedangkan pada 

uji reliabilitas menunjukan bahwa seluruh data stribut pertanyaan reliabe. Sehingga data 

dapat digunakan dalam perhitungan Service Quality dan Importance Performance Analysis. 

Hasil dari analisis Service Quality menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan pada 

Apotek Kimia Farma Mailoboro masih rendah. Pada Dimensi Keandalan (reliability) 

perhitungan nilai gap pada dimensi ini di dapat bahwa nilai gap semuanya adalah negatif. 

Dapat rata- rata gap dari dimensi ini adalah -0,192 dikarenakan kinerja tidak sebanding 

dengan kepentingan pelanggan. Dimensi Tanggapan (responsive) didapat nilai gap semua 

negatif dengan rata-rata sebesar -0,112. Dimensi Keyakinan (assurance) didapat nilai gap 

semua atribut pertanyaan negatif dengan nilai rata-rata -0,216. Dimensi Empati (emphathy) 

didapat nilai gap 1 atribut yang negatif yaitu -0,224  dan selebihnnya adalah negatif dengan 

nilai rata-rata -0,08. Sedangkan pada dimensi Berwujud (tangible) didapat nilai gap 1 atribut 

yang negatif yaitu -0,272 dan selebihnnya adalah negatif dengan nilai rata-rata -0,06. 

Hasil analisis Importance Performance Analysis (IPA) (kesesuaian) antara Kinerja 

terhadap Kepentingan yang diperoleh dari rata – rata tiap atribut. Pada diagram Kartesius 

yang menjadi sumbu X adalah  rata – rata  tingkat kinerja sedangkan untuk sumbu Y didapat 



dari rata- rata tingkat kepentingan. Dalam diagram Kartesius terdapat 4 kuadran yaitu 

Kuadran I memiliki tingkat prioritas utama , Kuadran II memiliki tingakat prioritas kedua 

atau pertahankan prestasi, Kuadran III memiliki tingkat prioritas rendah atau tidak terlalu 

penting, sedangkan pada  Kuadran IV memiliki tingkat yang berlebihan. Dari hasil analisis 

didapatkan posisi setiap atribut pertanyaan sebagai berikut : 

a. Kuadran  I 

Pada kuadran  ini memuat atribut-atribut/pernyataan yang dianggap penting oleh 

pengunjung tetapi pada kenyataannya atribut-atribut/ pernyataan tersebut belum sesuai 

dengan harapan pelanggan. Atribut yang masuk dalam Kuadran I adalah : 

- Kemampuan karyawan dapat dipercaya. 

- Karyawan memiliki kompetensi dan profesional dalam melayani Pelanggan. 

- Karyawan terampil dalam melayani Pelanggan. 

- Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan Pelanggan. 

- Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada Pelanggan. 

- Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi. 

 

Pelanggan pada Apotek Kimia Farma Mailoboro belum merasa puas dengan pelayanan 

dalam kuadran I. Hal ini berarti bahwa pihak Apotek Kimia Farma Mailoboro harus 

lebh memprioritaskan  dimensi yang ada pada Kuadran I. 

 

 

b. Kuadran  II 

Pada kuadran  ini memuat atribut-atribut/pernytaan ini memiliki tingkat harapan dan 

kinerja yang tinggi. Atribut yang masuk dalam Kuadran II adalah : 

- Kemampuan karyawan dapat dipercaya. 

- Karyawan memiliki kompetensi dan profesional dalam melayani Pelanggan. 

- Karyawan terampil dalam melayani Pelanggan. 

- Karyawan mampu menjawab setiap pertanyaan Pelanggan. 

- Karyawan menumbuhkan rasa percaya kepada Pelanggan. 

- Apotek memiliki lokasi yang strategis. 

- Apotek memiliki ruang kantor yang bersih. 



- Kondisi lingkungan gedung yang bersih dan nyaman. 

- Ketersediaan ruang tunggu yang nyaman. 

- Karyawan Apotek berpenampilan rapi dan profesional. 

- Brosur dan fasilitas layanan lain tertata dengan rapi. 

Pelanggan merasa aman dalam melakukan transaksi pihak Apotek Kimia Farma 

Mailoboro belum  memprioritaskan indikator-indikator dalam kuadran II tersebut 

untuk ditingkatkan prestasinya dan pada kuadran II ini bahwa pelanggan pada Apotek 

Kimia Farma Mailoboro belum merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan pihak 

Apotek Kimia Farma Mailoboro. Dengan demikian pihak Apotek Kimia Farma 

Mailoboro harus meningkatkan lagi nilai yang terkandung dalam indikator-indikator 

menjadi optimal sehingga kepuasan pelanggan pada Apotek Kimia Farma Mailoboro 

juga bisa dioptimalkan. 

c. Kuadran  III 

Pada kuadran  ini memuat atribut-atribut/pernyataan ini memiliki tingkat harapan 

rendah menurut pelanggan akan tetapi memiliki kinerja yang baik, sehingga dianggap 

berlebihan oleh pelanggan. Atribut yang masuk dalam Kuadran III adalah : 

- Pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan. 

- Karyawan memberikan layanan tepat pada waktunya. 

- Jenis layanan yang diberikan telah sesuai dengan yang ditawarkan. 

- Karyawan menginformasikan kepada Pelanggan tentang produk-produknya 

- Pelayanan pengaduan cepat dan handal. 

- Karyawan dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa Pelanggan. 

- Karyawan selalu menunjukkan kesabaran dan perhatian terhadap Pelanggan. 

- Karyawan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pelanggan secara tepat. 

- Karyawan selalu merespon keluhan Pelanggan dengan cepat. 

- Karyawan siap membantu Pelanggan bila mengalami kesulitan. 

- Karyawan merespon permintaan Pelanggan dengan cepat, tepat dan efisien. 

- Karyawan selalu dapat menyelesaikan keluhan Pelanggan. 

Pelanggan pada Apotek Kimia Farma Mailoboro merasa bahwa atribut pada kuadran 

III ini tidak terlalu penting dibangdingkan dengan atribut yang ada kuadran lainnya. 



Sehingga Apotek Kimia Farma Mailoboro dapat memprioritaskan dimensi yang 

berada pada kuadran lainnya guna memperbaiki kinerja dimensi yang lain. 

d. Kuadran  IV 

Pada kuadran  ini memuat atribut/pernyataan yang terdapat dalam kuadran ini 

dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak 

terlalu istimewa/biasa saja.Tidak terdapat atribut yang masuk kedalam kuadran IV.  

 


