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BABV

PEMBAHASAN

Adapun hasil pengumpulan data tentang identifikasi dari 100 responden

adalah sebagai berikut;

Tabel 5.1 Usia Responden

Jumlah

Frekuensi Persen Valid Persen Persen

Valid 16-20 30 30,0 30,0 30,0

21-25 65 65,0 65,0 95,0

26-40 5 5,0 5,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berusia

antara 16-20 tahun berjumlah 30 responden atau 30 % , usia diantara 21-25 tahun

sebanyak 65 Responden atau 65 %, usia diantara 26-40 tahun sebanyak 5

responden atau 5 %.

Tabel 5.2 Jenis Kelamin Responden

Frekuensi Persen Valid Persen

Jumlah

Persen

Valid Laki-laki

Perempuan

Total

56

44

100

56,0

44,0

100,0

56,0

44,0

100,0

56,0

100,0

Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 56 orang atau 56 % sedangkan yang berjenis kelamin

peerempuan berjumlah 44 orang atau 44 %. Bisa dikatakan bahwa yang belajar di

ELTI relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.
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pertanyaan mana yang sukar dipahami dan yang mudah dipahami agar sewaktu

disebarkan kembali dapat lebih efektif.

5.1. Analisis Service Quality Tiap Dimensi

Servqual dirancang untuk mengetahui perbedaan antara persepsi yang

diterima konsumen dengan harapan yang diinginkan konsumen. Jika hasil yang

didapat mendekati positif atau nol maka semakin sedikit gap yang terjadi antara

persepsi dan harapan, semakin besar kepuasan pelanggannya.

5.1.1. Fasilatas Fisik (Tangible)

Urutan Gap dari nilai terbesar sampai terkecil yaitu : Adanya tempat parkir

yang luas dan memadai (-2,4), Tersedianya kamar mandi dalam lingkungan ELTI

(-2,3), Adanya penerangan yang baik dalam ruang kelas(-2,3), Adanya kursi yang

memadai (-2.02), Tersedianya brosur mengenai informasi ELTI (-1.87), Adanya

fasilitas modul bahasa Inggris (-1,84), Fasilitas AC dalam ruang kelas (-1.78),

Kebersihan,kerapian dan kenyaman ELTI (-1.68), Adanya tape sebagai penunjang

pembelajaran (-1.68), Adanya papan whiteboard dan alat tulis dalam ruang kelas

(-1.66), Tersedianya televisi sebagai penunjang dalam pembelajaran (-1.66),

Tersedianya ruang tunggu yang nyaman untuk peserta kursus (-1.55), Jenis

program kursus yang ditawarkan (-1.31). Dari data diatas Gap yang terbesar

adalah fasilitas tempat parkir yang dirasa konsumen kurang memadai sehingga

menimbulkan ketidaknyamanan. Adapun gap yang terkecil adalah jenis program
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program kursus yang ditawarkan, Hal ini menunjukan bahwa program kursus

sesuai dengan kurikulum yang ada.

5.1.2. Kemampuan Pelayanan (Reliability)

Urutan Gap dari nilai terbesar sampai terkecil yaitu : Memberikan prosedur

pelayanan yang tidak terbel it-belit (-1.76), Pelayanan yang ramah dan selalu siap

menolong (-1-71), Tingkat kemudahan dalam mengakses website HLTI (-1.6),

Kemudahan dalam melakukan pembayaran (-1.22), Ketepatan dalam pemberian

materi (-1.19), Dari data diatas Gap yang terbesar adalah dalam pemberian pelayanan.

Gap yang terkecil adalah Ketepatan dalam pemberian materi, hal ini menunjukan

bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kurikulum.

5.1.3. Daya Tanggap (Responsiveness)

Urutan Gap dari nilai terbesar sampai terkecil yaitu : Kemampuan perusahaan

untuk cepat tanggap dalam menghadapi masalah (-2.18), Respon pengajar terhadap

pertanyaan yang diajukan peserta (-1.72), Kemampuan perusahaaan untuk menangani

keluhan pelanggan (-1.58), Dari data diatas Gap yang terbesar adalah Kemampuan

perusahaan untuk cepat tanggap dalam menghadapi masalah. Gap yang terkecil

adalah Kemampuan perusahaaan untuk menangani keluhan pelanggan, tetapi itu

belum memuaskan konsumen karena persepsi yang diterimanya masih dibawah

harapan dari konsumen itu sendiri.

5.1.4. Jaminan (Assurance)

Urutan Gap dari nilai terbesar sampai terkecil yaitu : Keefektifan waktu

pembelajaran (-2.17), Adanya sertifikat kelulusan memudahkan mencari kerja (-1.83),

Pengetahuan dan kecakapan seluruh karyawan (-1.65), Keamanan yang diberikan

selama mengikuti kursus (-1.5), Kecakapan pengajar dalam menyampaikan materi (-

1.38), Kerapian dan kesopanan seluruh karyawan dalam berbusana (-1.32). Dari data
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diatas Gap yang terbesar adalah Keefektifan waktu pembelajaran. Gap yang terkecil

adalah Kerapian dan kesopanan seluruh karyawan dalam berbusana, tetapi itu belum

memuaskan konsumen karena persepsi yang diterimanya masih dibawah harapan dari

konsumen itu sendiri.

5.1.5. Kemudahan Melakukan Hubungan (Empaty)

Urutan Gap dari nilai terbesar sampai terkecil yaitu : Hubungan yang dijalin

ELTI kepada pelanggannya (-1.45), Hubungan komunikasi antara pengajar dengan

peserta (-1.44), Dari data diatas Gap yang terbesar adalah Hubungan yang dijalin

ELTI kepada pelanggannya. Gap yang terkecil adalah Hubungan komunikasi antara

pengajar dengan peserta , tetapi itu belum memuaskan konsumen karena persepsi

yang diterimanya masih dibawah harapan dari konsumen itu sendiri.

5.2. Diagram Kartesius Tiap Dimensi

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja (persepsi) dengan

skor kepentingan (harapan). Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan

prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

5.2.1. Fasilatas Fisik (Tangible)

a) Kuadran I

Variabel yang berada pada kuadran I mempunyai tingkatan

harapan diatas rata-rata harapan secara keseluruhan dan tingkat

persepsinya lebih rendah dari rata-rata persepsi secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran 1yaitu :

• Tersedianya kamar mandi dalam lingkungan ELTI (e).

• Adanya penerangan yang baik dalam ruang kelas (0-
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• Adanya tempat parkir yang luas dan memadai (h).

• Adanya kursi yang memadai (i)

• Tersedianya brosur mengenai informasi ELTI (k)

Kuadran ini menunjukan bahwa unsur yang dianggap penting

pelanggan tapi perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan

keinginan pelanggan, sehingga menjadi prioritas utama untuk

diperhatikan manajemen perusahaan.

b) Kuadran II

Variabel yang terletak pada kuadran II mempunyai nilai tingkat

harapan diatas rata-rata secara keseluruhan dan tingkat persepsi diatas

rata-rata secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran II yaitu :

• Kebersihan dan kerapian serta kenyamanan lingkungan ELTI (a).

• Fasilitas AC dalam ruang kelas (b).

• Adanya papan whiteboard dan alat tulis dalam ruang kelas (c).

• Tersedianya ruang tunggu yang nyaman untuk peserta kursus (d).

• Adanya modul bahasa inggris (j).

• Tersedianya televisi sebagai penunjang dalam pembelajaran (1).

Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang dianggap penting telah

dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pelanggan, wajib

dipertahankan pelanggan.
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c) Kuadran III

Variabel yang terletak pada kuadaran III mempunyai tingkat

harapan dan tingkat persepsi dibawah rata-rata nilai harapan dan

perscpsinya secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran III hanya

Adanya tape sebagai penunjang pembelajaran (m). Kuadran ini

menunjukan bahwa unsur jasa dianggap kurang penting oleh

pelanggan, sehaingga pelanggan dilaksanakan sedang saja.

d) Kuadran IV

Variabel yang terletak pada kuadaran IV mempunyai tingkat

harapan dibawah rata-rata keseluruhan dan tingkat persepsi diatas rata-

rata nilai perscpsinya secara keseluruhan

Variabel yang termasuk dalam kuadran II hanya Jenis program

kursus yang ditawarkan (g). Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang

dianggap kurang penting, tapi telah dijalankan sangat baik oleh

perusahaan dan sangat memuaskan pelanggan. Hal ini dianggap

berlebihan.

5.2.2. Kemampuan pelayanan (Reliability)

a) Kuadran I

Dalam kuadran ini tidak ada variabel dimensi kemampuan

fisik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang dinilai mendapatkan

prioritas utama dalam pelaksanaannya.

b) Kuadran II

Variabel yangterletak pada kuadran II mempunyai nilai tingkat

harapan diatas rata-rata secara keseluruhan dan tingkat persepsi diatas

rata-rata secara keseluruhan.



Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran II yaitu :

• Memberikan prosedur pelayanan yang tidak terbelit-belit (n).

• Pelayanan yang ramah dan selalu siap menolong (o).

• Tingkat kemudahan dalam mengakses website ELTI (p).

Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang dianggap penting telah

dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pelanggan, wajib

dipertahankan pelanggan.

c) Kuadran III

Dalam kuadran ini tidak ada dimensi kemampuan pelayanan.

Hal ini menunjukan bahwa tidak ada yang dinilai mendapat prioritas

rendah dalam pelaksanaan.

d) Kuadran IV

Variabel yang terletak pada kuadaran IV mempunyai tingkat

harapan dibawah rata-rata keseluruhan dan tingkat persepsi diatas rata-

rata nilai persepsinya secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran IV yaitu :

• Kemudahan daiam melakukan pembayaran (q).

• Ketepatan dalam pemberian materi (r).

Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang dianggap kurang penting,tapi

telah dijalankan sangat baik oleh perusahaan dan sangat memuaskan

pelanggan. Hal ini dianggap berlebihan.
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5.2.3. Daya Tanggap (Responsiveness)

a) Kuadran I

Variabel yang berada pada kuadran I mempunyai tingkatan

harapan diatas rata-rata harapan secara keseluruhan dan tingkat

pcrsepsinya lebih rendah dari rata-rata persepsi secara keseluruhan.

Variabel yang termasuk dalam kuadran I hanya Kemampuan

perusahaan untuk cepat tanggap dalam menghadapi masalah (s).

Kuadran ini menunjukan bahwa unsur yang dianggap penting

pelanggan tapi perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan

keinginan pelanggan, sehingga menjadi prioritas utama untuk

diperhatikan manajemen perusahaan.

b) Kuadran II

Variabel yang terletak pada kuadran II mempunyai nilai tingkat

harapan diatas rata-rata secara keseluruhan dan tingkat persepsi diatas

rata-rata secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran II hanya Kemampuan

perusahaan dalam untuk menangani keluhan pelanggan (t).

Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang dianggap penting tefali

dilaksanakan dengan baik dan dapat memuaskan pelanggan, wajib

dipertahankan pelanggan.

c) Kuadran III

Variabel yang terletak pada kuadaran III mempunyai tingkat

harapan dan tingkat persepsi dibawah rata-rata nilai harapan dan

persepsinya secara keseluruhan.
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Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran III hanya

Respon pengajar terhadap pertanyaan yang diajukan peserta (u)..

Kuadran ini menunjukan bahwa unsur jasa dianggap kurang penting

oleh pelanggan, sehaingga pelanggan dilaksanakan sedang saja.

d) Kuadran IV

Dalam kuadran ini tidak ada dimensi kemampuan pelayanan.

Hal ini menunjukan bahwa tidak ada yang dinilai berlebihan dalam

pelaksanaan.

5.2.3. Jaminan (Assurance)

a) Kuadran I

Dalam kuadran ini tidak ada variabel dimensi jaminan. Hal ini

menunjukkan tidak ada yang dinilai mendapatkan prioritas utama

dalam pelaksanaannya.

b) Kuadran II

Dalam kuadran ini tidak ada dimensi jamianan. Hal ini

menunjukan tidak ada yang dinilai perlu dipertahankan dalam

pelaksanaannya.

c) Kuadran III

Variabel yang terletak pada kuadaran III mempunyai tingkat

harapan dan tingkat persepsi dibawah rata-rata nilai harapan dan

persepsinya secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran 111 yaitu :

• Keefektifan waktu pembelajaran (x)

• Adanya sertiflkat kelulusan memudahkan mencari kerja (aa).
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Kuadran ini menunjukan bahwa unsur jasa dianggap kurang penting

oleh pelanggan, schamgga pelanggan dilaksanakan sedang saja.

d) Kuadran IV

Variabel yang terletak pada kuadaran IV mempunyai tingkat

harapan dibawah rata-rata keseluruhan dan tingkat persepsi diatas rata-

rata nilai persepsinya secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran IV yaitu :

• Pengetahuan dan kecakapan seluruh karyawan (v).

• Kerapian dan kesopanan seluruh karyawan dalam berbusana (w).

• Kecakapan pengajardalam menyampaikan materi (y).

• Keamanan yang diberikan selama mengikuti kursus (z).

Kuadran ini menunjukan unsur jasa yang dianggap kurang penting, tapi

telah dijalankan sangat baik oleh perusahaan dan sangat memuaskan

pelanggan. Hal ini dianggap berlebihan.

5.2.4. Kemudahan Melakukan Hubungan (Empaty)

a) Kuadran I

Dalam kuadran ini tidak ada variabel dimensi jaminan. Hal ini

menunjukkan tidak ada yang dinilai mendapatkan prioritas utama

dalam pelaksanaannya.

b) Kuadran II

Variabel yang terletak pada kuadran II mempunyai nilai tingkat

harapan diatas rata-rata secara keseluruhan dan tingkat persepsi diatas

rata-rata secara keseluruhan.

Variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran II yaitu :

• Hubungan yang dijalin ELTI kepada pelanggannya (bb)
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5.3. Solusi dan Permasalahan

Permasalahan pada kuadran I dianggap kurang memuaskan padahal

unsur jasa tersebut dianggap sangat penting bagi pelanggan sehingga menjadi

prioritas utama untuk diperhatikan oleh manajemen perusahaan.

No Masalah Solusi

1 Fasilitas tempat parkir kurang
memadai

Keterbatasan area

parkir dengan luas
250 m2, masih
banyak mobil yang
parkir dijalan

Memperluas area
parkir sampai dengan
400 m2. untuk motor

150 m2, untuk mobil
350m2.

Perencanaan ruang
tidak tcrencana

Penataan tempat
parkir antara parkir
mobil dan sepeda
motor

2 Fasilitas kamar mandi, 2 buah di

lantai 1 dan 2 buah dilantai 2

Kamar mandi yang
kurang terawat dan
bau tak sedap.

Lebih ditingkatkan
dalam pcrawatan
fasilitas

3

i

Penerangan kurang memadai Jumlah dan lata letak

lampu kurang
fungsional dengan
luas ruangan 7m x 6m
dengan 2 lampu 60
watt.

Lebih menekankan

dalam penataan letak
lampu disesuaikan
dengan kebutuhan
ruang 7m x 6m yaitu 2
lampu 18 watt.

4 Tersedianya brosur ELTI Kurangnya informasi
yang lengkap tentang
promosi ELTI

Perlunya ditambahkan
keterangan mengenai
harga, waktu
pelaksanaan.

5 Kecekatan dan ketepatan dalam
memberikan pelayanan

Kurang tanggapnya
perusahaan dalam
menghadapi keluhan
kctidakpuasan
pelanggan

Menghadapi
permasalahan dengan
scrius, cepat dan
tuntas dengan
meluangkan waktu
sebaik-baiknya




