
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan orang 

lain dan bukan sekedar bermaksud untuk melayani namun merupakan upaya untuk 

membangun suatu kerja sama jangka panjang dengan prinsip saling menguntungkan. 

Pelayanan yang baik adalah dapat mengerti keinginan pelanggan dan senantiasa 

memberikan nilai tambah di mata pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kalitas pelayanan, 

yaitu persepsi pelanggan atas layanan nyata yang mereka terima (perceived service) dan 

layanan yang sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan (expected service) 

Kepuasan nasabah adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya. Jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja di bawah 

harapan, nasabah akan kecewa. Jika kinerja melebihi harapan maka nasabah akan merasa 

sangat puas. 

Loyalitas pelanggan merupakan bagian terpenting pada pengulangan pembelian 

pada pelanggan (Caruana, 2002). Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam 

menciptakan loyalitas pelanggan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan 

tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, 

mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah 

pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis 

Metode Customer Satisfaction Index digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pelanggan secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur dengan 

menggunakan metode Importance Performance Analysis untuk mengetahui atribut yang 

belum memuaskan pelanggan. Metode Importance Performance Analysis (IPA) dapat 
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digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan setiap atribut. Kinerja atribut pada 

kuadran I perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi tiap bulan agar mengetahui 

keinginan dari konsumen. Atribut yang masuk dalam kuadran II adalah atribut yang perlu 

dipertahankan kinerjanya dan sudah memuaskan konsumen. Atribut yang masuk dalam 

kuadran III adalah atribut yang memiliki prioritas rendah dan kuadran IV adalah atribut 

yang dianggap kurang penting oleh pelanggan/  

Menurut Aryani dan Rosinta (2010), kelima dimensi pembentuk kualitas layanan 

terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan. Dimensi terkuat dalam 

menjelaskan kualitas layanan berturut-turut adalah reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangibility. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang 

kuat dan positif antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

sebesar 72,9% variabel kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas 

layanan, sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 

kualitas layanan. 

Menurut Ayuningrum (2008) ada kesenjangan (gap) antara persepsi dan harapan 

konsumen pada Waroeng Steak and Shake Jalan Kaliurang. Pendekatan rata-rata 

menyatakan bahwa dimensi Assurance dan Tangible merupakan dimensi yang perlu 

ditingkatkan oleh pengelola restoran. Sedangkan menurut Rismayana (2010) persepsi 

konsumen terhadap urutan tingkat kepentingan pada berbagai dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu pada dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Secara 

keseluruhan, konsumen telah merasakan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan rumah makan Jejamuran. 

Menurut Priskila dan Pramudana (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas layanan yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Variabel 

daya tanggap merupakan variabel dari dimensi kualitas pelayanan jasa yang paling 

mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah di KSP Lumbung Merta Sari, Bandung. 

Sedangkan menurut Samosir (2005) dimensi kehandalan, daya tanggap, empati, dan bukti 

langsung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Dimensi bukti langsung 

yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, kenyamanan, penampilan karyawan adalah 
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merupakan dimensi kualitas pelayanan yang paling mempengaruhi kepuasan mahasiswa 

dalam menggunakan Perpustakaan USU. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Pengertian Jasa 

Secara umum kata jasa adalah memberikan sesuatu pelayanan kepada orang lain 

yang membutuhkan pelayanan tersebut. Atau dapat juga diartikan dengan jasa tindakan 

atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat 

intangible (tidak berwujud) dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sesuatu . 

Kotler (1996) mendefinisikan jasa adalah tindakan atau manfaat yang ditawarkan oleh 

suatu badan usaha kepada pihak lain yang bersifat tidak terwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan menurut Payne (2000) mengemukakan 

jasa adalah “suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan yang 

berhubungan dengannya, melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan 

properti dalam kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan”. 

Adapun karakteristik jasa menurut Kotler (1996) mengemukakan teradapat 4 

karakteristik jasa antara lain :  

1. Intangibility (Tidak berwujud) 

Jasa tidak terwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan dan didengar sebelum 

dibeli. 

2. Inserparability (Tidak dipisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa itu, baik pemberi jasa itu adalah orang 

maupun mesin. Jasa tidak dapat dijejerkan pada rak-rak penjualan dan dibeli oleh 

konsumen kapan saja dibutuhkan. 

3. Variability (Keanekarupaan) 

Jasa sangat beranekan rupa, karena tergantung siapa yang menyediakan dan kapan 

serta di mana disediakan. Seringkali pembeli jasa menyadari akan keanekarupaan 

yang besar ini dan membicarakan dengan yang lain sebelum memilih satu penyedia 

jasa. 

4. Perishability (Tidak dapat tahan lama) 
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Jasa tidak dapat tahan lama, karenanya tidak dapat disimpan untuk penjualan atau  

(Tjiptono, 1994) penggunaan dikemudian hari. Sigat jasa yang tidak tahan lama ini 

bukanlah masalah kalau permintaan tetap/teratur, karena jasa-jaa sebelumnya dapat 

dengan mudah disusum terlebih dahulu, kalau permintaan berfluktuasi, perusahaan 

jasa akan dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, 

dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahan (Tjiptono, 1994). kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purna beli di mana alternative yang dipilih sekurang kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil (outcome) 

tidak memenuhi harapan pelanggan.  

 

2.2.2  Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2006). 

Definisi lain kualitas adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang berkaitan dalam 

memenuhi persyaratan. Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. 

 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat 

ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi 

suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap 

mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut 

perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.  

Kualitas bukanlah diukur dari sudut pandang penyedia jasa saja, tetapi berdasarkan 

sudut pandang/ persepsi pelanggan. Hal ini disebabkan karena pelangganlah yang 

membeli dan memakai jasa. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 
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sebagai kualitas ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang buruk. 

 

Menurut Phlip Kotler (2002) terdapat 5 penentu kualitas jasa, yaitu :. 

a. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan koperasi untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kinerja harus sesuai dengan harapan 

anggota yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua anggota tanpa 

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

b. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada anggota, dengan menyampaikan 

informasi yang jelas, dan tidak membiarkan anggota menunggu lama karena menjadi 

persepsi yang negatif dalam kualitas. 

c. Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pengurus koperasi untuk menumbuhkan rasa percaya para anggota kepada koperasi, hal 

ini meliputi kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

d. Empati (Emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para anggota dengan berupaya memahami keingingan 

anggota, dimana suatu koperasi diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

anggota, memahami kebutuhan anggota secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi anggota. 

e. Bukti Fisik (Tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, hal ini meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan yang digunakan, serta penampilan pegawainya.  

 

2.2.3  Persepsi Konsumen  

Menurut Suryani (2008), mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana dalam proses 

tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimuli menjadi 

sesuatu yang bermakna. 
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Menurut Rangkuti (1999) ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap persepsi 

konsumen atas suatu jasa, yaitu :  

1. Harga 

Harga yang terlalu rendah dapat saja menimbulkan persepsi bahwa produk yang 

ditawarkan tidak berkualitas, meskipun kenyataan tidak demikian. Sedangkan produk 

dengan harga tinggi dapat menimbulkan persepsi bahwa penjual tidak percaya kepada 

pembeli. 

2. Citra 

Citra yang buruk menimbulkan persepsi produk tidak berkualitas, sehingga konsumen 

mudah marah untuk kesalahan kecil sekalipun. Sedangkan citra baik menimbulkan persepsi 

produk tersebut berkualitas, sehingga konsumen memaafkan suatu kesalahan meskipun 

tidak untuk kesalahan berikutnya. 

 

3. Tahap Pelayanan 

Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal pelayanan menimbulkan persepsi bahwa 

kualitas pelayanan yang buruk untuk tahap pelayanan selanjutnya, sehingga konsumen 

merasa tidak puas dengan pelayanan secara keseluruhan. 

 

4. Momen Pelayanan 

Kinerja pelayanan ditentukan oleh :  

a.  Pelayanan  

b. Proses pelayanan 

c.  Lingkungan fisik di mana pelayanan itu diberikan. 

 

2.2.4 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Supranto (1997), kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Jadi, 

tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Pada dasarnya pengertian kepuasan mencangkup perbedaan antara tingkat 

kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 
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2.2.5  Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menjadi salah satu topik penelitian yang 

sangat populer dalam paruh decade 1980an hingga paruh 1990an. Pengukuran tingkat 

kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Karena 

pengukuran kepuasan pelanggan dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi 

perusahaan untuk keperluan pengembangan dan implementasi strategi kepuasan pelanggan. 

Menurut Kotler dalam (Tjiptono, 2007) paling tidak ada empat metode yang banyak 

dipergunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan. Berikut merupakan metode 

pengukurannya :  

 

 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan 

yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan 

mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang telah diletakkan di tempat-

tempat strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar 

(yang dapat diisi langsung maupun yang dapat dikirim via pos kepada perusahaan), saluran 

telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh melalui 

metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 

sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah 

dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan atau bersikap 

sebagai pelanggan/ pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka 

melaporkan mengenai kekuatan serta kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan  pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu para 

ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan 

pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 
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3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau 

telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/ penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit service 

saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, di mana peningkatan 

customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. 

Akan tetapi, kesulitan menerapkan metode ini adalah mengidentifikasi  dan mengkontak 

mantan pelanggan yang bersedia memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya sebagian penelitian mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode 

survei, telepon, e-mail maupun wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan akan 

memperoleh tanggapan maupun umpan balik (feedback) secara langsung dari pelanggan 

dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap 

para pelanggannya. 

 

 

2.3 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

2.3.1  Kuesioner 

Kuesioner adalah instrument pengumpulan data atau informasi yang di operasionalisasikan 

ke dalam bentuk pertanyaan atau item. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan harapan dapat 

mengetahui atribut-atribut apa saja yang menurut responden merupakan hal yang pentung. 

Tujuan penyusunan kuesioner adalah untuk memperbaiki bagian-bagian yang dianggap kurang 

tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. Yang menjadi dasar 

pembatasan menentukan variabel-variabel tersebut adalah harus dapat dimengerti dan dirasakan 

manfaatnya. Kuesioner dapat berfungsi seabgai alat dan sekaligus teknik pengumpulan data yang 

berisi sederet pertanyaan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Yang dimaksud dengan pertanyaan 

tertutup adalah pertanyaan yang membawa responden ke jawaban yang alternatifnya sudah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan 

dengan memberi tanda „x‟ (Arikunto, 1998). 
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Dalam masalah ini, kuesioner untuk konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :  

1. Bagian I berisi tentang pertanyaan mengenai data umum responden. 

2. Bagian II berisi pertanyaan mengenai kepentingan dan kepuasan pelanggan. 

Bentuk pertanyaannya adalah tertutup dan responden menentukan pilihan jawaban berdasarkan 

apa yang sudah ditentukan. Menentukan nilai kepentingan dan kepuasan pelanggan mengenai 

kualitas jasa pemasaran yang digunakan terdiri dari 5 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 

Bobot untuk penilaian kepuasan adalah : 

1. Sangat Puas (SP) : 5 

2. Puas (P) : 4 

3. Cukup Puas (CP) : 3 

4. Tidak Puas (TP) : 2 

5. Sangat Tidak Puas (STP) : 1 

Sedangkan bobot untuk penilaian kepentingan atau harapan adalah :  

1. Sangat Penting (SP) : 5 

2. Penting (P) : 4 

3. Cukup Penting (CP) : 3 

4. Tidak Penting (TP) : 2 

5. Sangat Tidak Penting (STP) : 1 

 

Kuesioner sebelum disebar dilakukan uji validitas dan reliabilitas tujuannya supaya waktu 

mengambil data pada objek penelitin apa yang ada dalam pertanyaan di kuesioner sesuai dengan 

keadaan yang ada, sehingga hubungan antar kuesioner dengan keadaan sebenarnya pada 

perusahaan berkaitan dan data yang dihasilkan akan valid .(Kurnia,2008) 

 

2.3.2 Sampling 

Sampling secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua (2) kelompok, yaitu 

Probability sampling dan Nonprobability sampling. Adapun Probability adalah teknik 

sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
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dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan Nonprobability sampling adalah teknik yang 

tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. 

 

1. Probability Sampling 

Probability sampling menuntut bahwasanya secara ideal peneliti telah mengetahui 

besarnya populasi induk, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan, dan 

peneliti bersikap bahwa setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang 

yang sama untuk dijadikan sampel. Adapun jenis-jenis Probability sampling adalah 

sebagai berikut : 

a) Simple Random Sampling 

simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau 

semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta 

tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. 

 

Menurut Sugiyono (2001) dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

sampel anggota populasi  dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. simple random sampling adalah teknik untuk 

mendapatkan  sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik ini 

dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi 

tidak terlalu besar. 

 

b) Proportionate stratified random sampling 

Margono (2004) menyatakan bahwa stratified random sampling biasa 

digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berstrata. 

Menurut  Sugiyono (2001) teknik ini digunakan bila populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 

Misalnya suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari berbagai latar 

belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Populasi berjumlah 
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100 orang diketahui bahwa 25 orang berpendidikan SMA, 15 orang diploma, 

30 orang S1, 15 orang S2 dan 15 orang S3. Jumlah sampel yang harus diambil 

meliputi strata pendidikan tersebut dan diambil secara proporsional. 

 

c) Disproportionate stratified random sampling 

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa teknik ini digunakan untuk menentukan 

jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya 

pegawai dari PT tertentu mempunyai mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang 

lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMU, 700 orang lulusan 

SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan empat orang S2 itu diambil semuanya 

sebagai sampel. Karena dua kelompok itu terlalu kecil bila dibandingkan 

dengan kelompok S1, SMU dan SMP. 

 

d) Area (cluster) sampling (sampling menurut daerah) 

Teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik 

sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan 

diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, 

propinsi atau kabupaten. 

2. Non Probability Sampling 

Non Probability sampling adalah sebuah teknik sampling yang tidak 

memperhatikan banyak variabel dalam penarikan sampel. Sampel-sampel dari 

Nonprobability Sampling juga disebut sebagai subjek penelitian dimana hasil dari uji 

yang dilakukan pada sampling tidak memiliki hubungan dengan populasi. Tujuan 

penggunaan teknik sampling ini lebih banyak melekat pada materi yang diujikan 

sedangkan pada random sampling atau probability Sampling, tujuan penelitian 

melekat pada nilai dari materi pada populasi yang diujikan. 

a) Sampling Sistematis 

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa sampling sistematis adalah teknik 

penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi 

nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari 
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semua anggota diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. 

Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil  saja, genap saja, 

atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan lima. 

Untuk itu, yang diambil sebagai sampel adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya 

sampai 100. 

 

b) Quota Sampling 

Menurut Sugiyono (2001: 60) menyatakan bahwa  sampling kuota adalah 

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Menurut Margono (2004: 

127) dalam  teknik  ini  jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi 

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan 

memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Pengumpulan 

data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi, 

pengumpulan data dihentikan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian 

terhadap pegawai golongan II dan penelitian dilakukan secara kelompok. 

Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 

5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas 

sesuai dengan karakteristik yang ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang. 

 

c) Sampling Aksidental 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel  berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2001). Dalam teknik ini pengambilan 

sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data 

dari unit sampling yang ditemui. Misalnya penelitian tentang pendapat umum 

mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga  negara yang telah 

dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari 

setiap orang dewasa yang dijumpainya, sampai jumlah yang diharapkan 

terpenuhi. 
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d) Purposive Sampling 

Sugiyono (2001) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan  pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok 

subjek dalam purposive sampling  didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang 

sudah  diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang  dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang  diterapkan berdasarkan 

tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin 

pegawai maka sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi kriteria-

kriteria kedisiplinan pegawai. 

e) Sampling Jenuh 

Menurut Sugiyono (2001) sampling jenuh adalah  teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi  digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila  jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah  lain 

sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

f) Snowall Sampling 

(Sugiyono, 2001), Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel  yang 

mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-

temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah  sampel 

semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin 

besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan purposive dan snowball 

sampling. Teknik sampel ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 Pada Penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling karena Penarikan 

dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi 

memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. pengambilan sampel anggota 

populasi  dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 
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2.4  IPA (Importance Performance Analysis) 

Salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan metode 

Importance Performance Analysis (Analisis Kepentingan dan Kinerja). Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis kuadran. Analisis kuadran ini digunakan untuk mengetahui respon 

konsumen terhadap atribut yang diplotkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja dari 

masing-masing atribut tersebut. Berdasarkan analisis kuadran ini selanjutnya dapat dilihat letak 

dari masing-masing variabel berada pada kuadran yang berbeda-beda, sehingga dapat diketahui 

variabel apa saja yang perlu ditingkatkan dan mendapatkan perhatian lebih (Kartikasari dan 

Abadyo, 2013). 

Dalam metode ini diperlukan pengukuran tingkat kesesuaian untuk mengetahui seberapa 

besar pelanggan merasa puas terhadap kinerja perusahaan, dan seberapa besar pihak penyedia 

jasa memahami apa yang diinginkan pelanggan terhadap jasa yang mereka berikan. Importance 

Performance Analysis terdiri atas analisis kuadran dan analisis kesenjangan (gap). Analisis 

kuadran berfungsi untuk menunjukan hubungan antara penilaian tingkat kepentingan dan tingkat 

kepuasan anggota. 

 

Gambar  Pembagian Kuadran Importance Performance Analysis 

diagram Importance Performance Analysis (IPA)  terdiri dari empat kuadran, yaitu: 
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a. Kuadran I, wilayah yang memuat atribut–atribut dengan tingkat kepentingan yang relatif 

tinggi tetapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan pelanggan. Atribut-atribut yang 

masuk kuadran ini harus segera ditingkatkan kinerjanya. 

b. Kuadran II, wilayah yang memuat atribut–atribut yang memiliki tingkat kepentingan 

relatif tinggi dengan tingkat kepuasan yang relatif tinggi pula. Atribut yang masuk 

kuadran ini dianggap sebagai faktor penunjang bagi kepuasan pengguna sehingga harus 

tetap dipertahankan karena semua atribut ini menjadikan produk atau jasa tersebut unggul 

di mata pelanggan. 

c. Kuadran III, wilayah yang memuat atribut – atribut dengan tingkat kepentingan yang 

relatif rendah dan kenyataan kinerjanya tidak terlalu istimewa dengan tingkat kepuasan 

yang relatif rendah. Atribut yang masuk kuadran ini memberikan pengaruh sangat kecil 

terhadap manfaat yang dirasakan oleh pengguna. 

d. Kuadran IV, wilayah yang memuat atribut–atribut dengan tingkat kepentingan yang 

relatif rendah dan dirasakan oleh pengguna terlalu berlebihan dengan tingkat kepuasan 

yang relatif tinggi. Biaya yang digunakan untuk menunjang atribut yang masuk kuadran 

ini dapat dikurangi agar dapat menghemat biaya pengeluaran. 

 

2.5  CSI (Customer Satisfaction Index) 

Secara umum kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya 

perbedaan-perbedaan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan oleh konsumen 

tersebut (Rangkuti, 2002). Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya. Indeks kepuasan digunakan untuk mengukur sejauh mana 

pelanggan puas atas pelayanan yang didapatkan. Terdapat beberapa manfaat dari index kepuasan 

pelanggan, yaitu: 

a. Hasil pengukuran selalu dijadikan sebagai acuan untuk menentukan sasaran di tahun-

tahun yang akan datang. 

b. Indeks diperlukan karena proses pengukuran kepuasan pelanggan yang bersifat kontinyu. 

c. Indeks diperlukan juga untuk melakukan benchmarking antara tingkat kepuasan 

pelanggan suatu perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan dari pelanggan pesaing.  


