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ABSTRAKSI 

 
 

Assalaam Hypermarket merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa yang terus berhubungan dengan pelanggan. Dengan demikian perlu 
adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga para pelanggan 
merasa nyaman dan puas, dan perlu adanya sebuah metode untuk mengukur 
kualitas pelayanan Assalaam Hypermarket. 

Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 
penyebaran kuisioner dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria terebut diperoleh 
melalui wawancara dan studi pustaka. Metode yang digunakan untuk mengukur 
kualitas pelayanan menggunakan Fuzzy Servqual. 

Hasil pengolahan data, diperoleh bahwa nilai fuzzy-servqual per kriteria 
secara keseluruhan memiliki nilai negatif sehingga Assalaam Hypermarket perlu 
melakukan perbaikan disemua kriteria. Hal ini juga menunjukkan bahwa harapan 
pelanggan belum sesuai dengan persepsi pelayanan yang mereka terima. Dengan 
Hasil tersebut pihak manajemen Assalaam Hypermarket perlu segera melakukan 
perbaikan kualitas pelayanan demi menarik pelanggan. Kriteria tempat parkir 
yang luas merupakan hal utama yang dikeluhkan pelanggan, sedangkan kriteria 
lokasi yang mudah dijangkau dan strategis kurang diperhatikan pelanggan karena 
memiliki gap persepsi dan harapan pelanggan terkecil. 

 
 
 
Kata Kunci : Fuzzy Servqual, Kualitas Pelayanan 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam persaingan bisnis sekarang ini setiap penyedia jasa layanan 

harus mampu untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar dapat 

memuaskan pelanggan, sehingga mereka mampu untuk memenangkan 

persaingan dengan penyedia pelayanan lain yang sejenis. 

Setiap konsumen selalu mengharapkan, agar mendapatkan service 

yang optimal serta mereka dapat memperoleh barang atau jasa seperti yang 

mereka inginkan. Hal semacam ini, bila tidak direspon dengan cepat dan baik 

oleh penyedia pelayanan akan berakibat turunnya minat dari konsumen untuk 

datang dan menggunakan jasa serta pelayanan yang mereka sediakan. 

Seperti halnya pada jasa swalayan, konsumen akan banyak berkunjung 

kesuatu swalayan apabila swalayan tersebut mampu menawarkan jasa yang 

lebih baik seperti; keramahan pelayanan, kelengkapan barang yang ada, rasa 

aman dan nyaman saat berbelanja, harga yang bervariasi, sehingga mampu 

dijangkau untuk semua kalangan serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan 

bagi seseorang untuk datang dan berbelanja. 

Hal-hal semacam ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak 

pengelola, karena hal semacam ini akan membawa dampak yang besar, karena 

para konsumen akan merasa kita hargai dan kita perhatikan serta kita 

perlakukan sebagai raja, karena memang ada istilah “Pembeli Adalah Raja”. 



Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

judul : “Usaha Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Pendekatan Fuzzy dan 

Metode Service Quality pada Pusat Pembelanjaan ASSALAAM 

HYPERMARKET”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengukuran kepuasan 

pelanggan swalayan terhadap pelayanan jasa yang telah diterima. Dari pihak 

swalayan menyadari bahwa suatu usaha sangat dipengaruhi oleh pelanggan. 

Pola pelayanan yang diterapkan oleh manajemen perusahaan adalah 

pelayanan yang berorientasi pada konsumen. Hal ini disebabkan oleh sistem 

pasar yang berdasarkan pada kehendak dan pilihan individual dari masing-

masing pelanggan. Pada sistem ini, konsumen sangat menentukan bentuk 

pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan oleh pihak manajemen, 

kepeda konsumen mana pelayanan tersebut ditujukan dan sumber-sumber apa 

yang dapat digunakan untuk menerapkan sistem pelayanan tersebut. 

Penerapan pola pelayanan yang tepat memerlukan pengetahuan 

mengenai adanya perbedaan persepsi dan tanggapan konsumen serta kriteria-

kriteria kepuasan konsumen atas pelayanan yang diberikan pihak manajemen. 

Guna memenangkan persaingan, maka pihak manajemen harus mengetahui 

sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas jasanya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan muncul pertanyaan yang 

nantinya akan terjawab dalam penelitian ini, sebagai berikut: 



1. Faktor apa yang mempengaruhi penilaian konsumen terhadap kualitas 

pelayaan jasa di Assalaam Hypermarket. 

2. Bagaimana harapan konsumen akan pelayanan jasa Assalaam 

Hypermarket yang benar-benar memberikan mutu pelayanan terbaik. 

3. Bagaimana persepsi konsumen akan pelayanan jasa yang selama ini 

diberikan dari pihak manajemen Assalaam Hypermarket. 

4. Bagaimana tingkat kesenjangan (gap) antara harapan konsumen atas 

pelayanan jasa yang diberikan oleh Assalaam Hypermarket dengan 

persepsi konsumen atas pelayanan jasa yang selama ini dirasakan. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi optimalnya pelayanan 

serta luasnya permasalahan yang ada, maka agar dalam pembahasannya tidak 

menyimpang dari tujuan semula, maka penelitian yang dilakukan akan 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan di Assalaam Hypermarket, jalan A.Yani No.308 

Pabelan-Kartasura, Hunting (0271) 743333 Fax (0271) 789301 – 

718893,dengan kondisi dan keadaan seperti yang ada pada saat 

dilaksanakan penelitian. 

2. Pelayanan jasa yang dinilai kualitasnya adalah pelayanan terhadap hal-hal 

yang terdapat dalam variabel-variabel penelitian yang didapat penyebaran 

kusioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen 

terhadap kualitas pelayanan jasa Assalaam Hypermarket. 



3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

Fuzzy-Servqual. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali bagaimana konsumen 

Assalaam Hypermarket mengevaluasi jasa yang diberikan oleh pihak 

manajemen Assalaam Hypermarket, dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan rincian tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen 

terhadap kualitas pelayanan jasa . 

b) Mengetahui harapan (ekspektasi) konsumen atas pelayanan jasa yang 

diberikan oleh Assalaam Hypermarket yang benar-benar memberikan 

mutu pelayanan terbaik. 

c) Mengetahui persepsi konsumen atas pelayanan jasa yang selama ini 

diberikan oleh Assalaam Hypermarket. 

d) Mengetahui tingkat kesenjangan (gap) antara harapan konsumen atas 

pelayana jasa yang diberikan oleh manajemen Assalaam Hypermarket 

dengan persepsi konsumen atas pelayanan jasa yang selama ini dirasakan. 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat-

manfaat bagi manajemen Assalaam Hypermarket sebagai lokasi penelitian, 

antara lain: 



a) Memberikan informasi mengenai faktor-faktor kualitas pelayanan jasa 

yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. 

b) Memberikan informasi mengenai bagaimana tingkat kualitas pelayanan 

jasa Assalaam Hypermarket dimata para pelanggan sebagai dasar 

pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan Laporan  

Agar dapat memberikan pembahasan yang jelas serta terinci serta agar 

dapat melakukan analisis yang baik, maka digunakan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan Laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan secara ringkas mengenai teori-teori yang berkaitan 

dengan pembahasan masalah serta yang menjadi dasar dalam 

pemecahan masalah, yaitu teori-teori tentang pemanfaat dari teori 

pendekatan fuzzy dan Service Quality dalam pemecahan masalah 

konsumen. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat metode-metode atau tahapan-tahapan yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian secara sistematik, 

berdasarkan teori-teori yang diuraikan pada bab II. 



BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisikan data-data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan 

langsung dilapangan dan hasil dari wawancara dilapangan, yang 

diperlukan untuk pemecahan masalah serta melakukan perhitungan 

dan analisa terhadap hasil perhitungan tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat dikemukakan yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang sehubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi. 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kotler (1997 : 10). Kepuasan pelanggan berkait erat dengan mutu, 

mutu mempunyai dampak langsung pada prestasi produk, dan demikian 

kepuasan pelanggan.  

Untuk mengetahui masalah kepuasan konsumen tentang kualitas 

pelayanan yang akan diterima oleh konsumen terlebih dahulu harus didapat 

suatu pengertian mengenai arti kepuasan itu sendiri. Kepuasan merupakan 

suatu respon afeksi atau emosi seseorang terhadap sesuatu hal. Kepuasan 

konsumen merupakan kebutuhan dasar yang dapat digambarkan sebagai suatu 

hal yang menyenangkan. Kebutuhan dasar ini muncul karena adanya 

dorongan-dorongan tertentu yang harus disalurkan. Rasa puas akan muncul 

jika dorongan tersebut tidak disalurkan maka akan muncul rasa tidak puas.   

Seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi, tuntutan konsumen 

akan layanan yang berkualitas semakin meningkat. Dahulu konsumen 

membeli suatu produk atau jasa hanya berdasar pada kebutuhan saja. Sekarang 

ini konsumen lebih bersifat menuntut serta lebih memperhatikan masalah 

kualitas sehingga kepuasan pribadi menjadi semacam kebutuhan yang selalu 

ingin dipenuhi. Kondisi seperti itu menyebabkan produsen berusaha 

mendekati konsumen . 

Kepuasan konsumen dapat disimpulkan sebagai suatu perasaan positip 

atau menyenangkan yang diperoleh seseorang terhadap jasa yang telah 



 

dibelinya setelah membandingkan harapan dengan kenyataan yang diberikan 

jasa tersebut. 

 
2.2 Arti Penting Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen. 

Dengan mengetahui definisi suatu swalayan, maka yang merupakan 

tujuan utama dari kegiatan swalayan tersebut adalah melayani pembeli atau 

konsumen dalam berbagai bentuk pelayanan jasa. Oleh karena itu suatu 

swalayan mengemban tugas yang sangat berat. Disini swalayan tersebut 

dituntut memberi pelayanan yang bermutu yang dapat memuaskan 

konsumennya. Tugas ini harus dijalankan oleh swalayan tersebut karena 

berperan penting dalam pelayanan semua kebutuhan pokok masyarakat. 

Agar dapat memahami pelayanan yang baik, maka dibutuhkan 

berbagai sumber daya yang harus diatur dengan proses manajemen yang baik. 

Salah satu manajemen yang penting adalah manajemen pemasaran. Pemasaran 

suatu swalayan meliputi upaya mengetahui kebutuhan masyarakat kini dan 

masa yang akan datang. 

Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu 

memberikan kepuasan pada para pelanggan, misalnya dengan memberikan 

suatu produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih murah, penyerahan 

produk yang lebih cepat dan pelayaan yang lebih baik dari pada para 

pesaingnya, J.Supranto M.A (1997 : 01) 

Tingkat kepuasan pelanggan sangat tergantung pada mutu suatu 

produk. Menurut Montgomeri dalam J.Supranto M.A (1997 : 02), apa 

sebetulnya mutu itu? 



 

Quality is the extent to which products meet the requirements of people 
who use them. 

 
Jadi suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. 

Aspek mutu ini dapat diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat 

hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Pengukuran aspek mutu 

bermanfaat bagi pimpinan bisnis yaitu: 

a. Mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau bekerjanya proses 

bisnis. 

b. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan 

perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan pelanggan, terutama 

untuk hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan. 

c. Menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah keperbaikan 

(improvement). J.Supranto M.A (1997 : 03) 

Dalam industri jasa, konsumen mempunyai peran penting yang harus 

diperhatikan dan dipenuhi kebutuhannya dan keingginannya, tanpa 

mengurangi tujuan utama, yang diungkapkan oleh Kotler (1997 : 17). Konsep 

Pemasaran adalah falsafah manajemen pemasaran yang berkeyakinan bahwa 

pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu 

lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing. 

Kotler (1997 : 10). Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan 

kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. 

Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi 



 

harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan 

pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila prestasi sesuai atau melebihi harapan, 

pembelinya merasa puas atau amat gembira. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan, bahwa kepuasan 

konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari si pemberi 

jasa kepada konsumen sesuai apa yang dipersepsikan konsumen. 

 
2.3 Konsep Gap (Kesenjangan) Kepuasan Konsumen.    

Husein Umar (2000 : 53), Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila 

proses penyampaian jasa kepada para konsumen sesuai dengan apa yang 

dipersepsikan konsumen. Oleh karena itu berbagai faktor, seperti subyektivitas 

yang sipersepsikan konsumen dan pemberi jasa, maka jasa sering disampaikan 

dengan cara yang berbeda dengan yang dipersepsikan oleh konsumen. 

Perbedaan cara menyampaikan dari apa yang dipersepsikan konsumen itu, 

menurut Parasuraman yang dikutip Porter, mencakup lima gap (perbedaan). 

Gap-1 :  Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Gap-2 : Gap antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa. 

Gap-3 : Gap atara spesifikasi kualitas jasa dan jasa yang disajikan. 

Gap-4 : Gap antara penyampaian jasa aktual dan komunikasi eksternal 

kepada konsumen. 

Gap-5 : Gap antara jasa yang diharapkan dan jasa aktual yang diterima 

konsumen. 

   



 

2.4 Pengambilan Keputusan 

2.4.1 Konsep Dasar Pengambilan Keputusan 

Manusia merupakan bagian dari alam, hidupnya tidak lepas 

dari alam. Bila pada proses kehidupan manusia sejak ia diciptakan 

merupakan unsur yang semakin lama semakin mendominasi unsur-

unsur lainnya di alam ini, hal itu tidak lain karena ia dibekali 

kemampuan-kemampuan untuk bisa berkembang demikian. Segala 

proses yang terjadi di sekelilingnya dan di dalam dirinya dirasakan 

dan diamatinya dengan menggunakan semua indera yang 

dimilikinya, dipikirkannya, lalu ia berbuat dan bertindak. 

Dalam menghadapi segala proses yang terjadi di 

sekelilingnya dan di dalam dirinya, hampir setiap saat manusia 

membuat atau mengambil keputusan dan melaksanakannya, ini tentu 

dilandasi asumsi bahwa segala tindakannya secara sadar merupakan 

pencerminan hasil proses pengambilan keputusan dalam pikirannya, 

sehingga sebenarnya manusia sudah sangat terbiasa membuat 

keputusan. 

Persoalan pengambilan keputusan pada dasarnya adalah 

bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin 

dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan 

akan menghasilkan sebuah hasil terbaik. Penyusunan model 

keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan-

hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan ke dalam model 



 

matematika, yang mencerminkan hubungan yang terjadi di antara 

faktor-faktor yang terlibat.  Hal paling sulit dilakukan setelah 

keputusan didapat adalah segi penerapannya karena di sini perlu 

meyakinkan semua orang yang terlibat, bahwa keputusan adalah 

yang terbaik (Suryadi dan Ramdhani, 1998 : 14). 

Mangkubroto dan Tresnadi  1987 (dalam Suryadi dan 

Ramdhani, 1998 : 13) mengatakan jika keputusan yang diambil 

tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada orang lain atau 

prosesnya memerlukan pihak lain, maka perlu untuk diungkapkan 

sasaran yang akan dicapai berikut kronologi proses pengambilan 

keputusannya. 

2.4.2 Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi merupakan 

hasil suatu proses komunikasi dan partisipan yang terus menerus dari 

keseluruhan organisasi. Hasil keputusan tersebut merupakan 

pernyataan yang disetujui antar alternatif atau antar prosedur untuk 

mencapai tujuan tertentu (Suryadi dan Ramdhani, 1998 : 14). 

Pengambilan keputusan hampir tidak merupakan pilihan 

antara yang benar dan yang salah tetapi justru yang sering terjadi 

adalah pilihan antara yang hampir benar dan yang mungkin salah. 

Keputusan yang diambil biasanya dilakukan berdasaran 

pertimbangan situasional, bahwa keputusan tersebut adalah 

keputusan yang terbaik. Walaupun keputusan biasa dikatakan sama 



 

dengan pilihan, namun sebenarnya ada perbedaan antar keduanya. 

Sementara para pakar melihat bahwa keputusan adalah “pilihan 

nyata” karena pilihan diartikan sebagai pilihan tentang tujuan 

termasuk pilihan tentang cara untuk mencapai tujuan itu. 

2.4.3 Proses Pengambilan Keputusan 

Proses pengambilan keputusan menurut Simon (1960, dalam 

Suryadi dan Ramdhani, 1998 : 15) terdiri dari 3 fase, yaitu : 

1) Intelligence 

 Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari 

lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data 

masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka 

mengidentifikasikan masalah. 

2) Design 

 Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan 

menganalisa alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini 

meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan 

menguji kelayakan solusi. 

3) Choice  

 Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai 

alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan 

tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 



 

2.5 Pendekatan Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dapat membuat keputusan dengan 

menggunakan satu atau beberapa pertimbangan berikut yaitu (Suryadi dan 

Ramdhani, 1998 : 23): 

1. Fakta 

Seseorang pengambil keputusan yang selalu bekerja secara sistematis 

akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah dan hasilnya 

ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Artinya, 

fakta itulah yang akan memberi petunjuk keputusan apa yang akan 

diambil. Namun sebenarnya tidak semudah itu. Masalahnya, fakta yang 

ada tidak selamanya jelas dan lengkap. Bisa saja dua fakta melahirkan 

keputusan yang bertentangan pada saat pengambil keputusan harus 

mencari jalan keluar yang lain. 

2. Pengalaman 

Pengalaman adalah guru terbaik. Seseorang pengambil keputusan harus 

dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan 

pengalamannya. Seseorang pengambil keputusan yang sudah menimba 

banyak pengalaman tentu lebih matang dalam membuat keputusan dari 

pada pengambil keputusan yang sama sekali belum mempunyai 

pengalaman apa-apa. Namun, perlu diperhatikan bahwa peristiwa-

peristiwa yang lampau tidak akan pernah sama dengan peristiwa-

peristiwa pada saat ini. Oleh sebab itu, penyesuaian terhadap 

pengalaman seorang pengambil keputusan senantiasa diperlukan. 



 

2.6 Teori Keputusan 

Keputusan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang pada 

umumnya dari waktu ke waktu, baik hal itu dilakukan secara sadar maupun 

tidak sadar. Bahkan untuk mengambil keputusan yang dilakukan secara 

sadar memerlukan perhitungan yang cermat serta diperlukan berbagai 

pertimbangan, persiapan yang matang serta siap untuk membuat analisis. 

Dan seringkali pengambilan keputusan tersebut membutuhkan banyak 

bahan, keterangan dan pendapat atau sumbangan pikiran dari orang lain 

yang menaruh perhatian dan mempunyai andil dalam pembuatan keputusan 

tersebut. 

Keputusan berkaitan erat dengan kegiatan yang ditujukan pada 

pencapaian keputusan. Kadang keputusan yang terlalu cepat mungkin akan 

menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor yang tidak terpikirkan oleh manusia. Oleh karena itu yang 

menjadi masalah adalah kapan suatu keputusan harus diambil, agar hal-hal 

yang merupakan ketidak pastian dapat dihindarkan dan dengan penuh 

harapan keberhasilan sebesar mungkin. 

Jadi, keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah 

dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan terpilih, 

sementara yang lain dikesampingkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

pertimbangan ialah menganalisa beberapa kemungkinan atau alternatif, lalu 

memilih satu diantaranya, Solusu, 1996(dalam Suryadi dan Ramdhani, 

1998:14). 



 

2.7 Kualitas Jasa. 

Kualitas merupakan salah satu konsep yang sulit untuk didefinisikan, 

sehingga ditemukan adanya berbagai definisi yang berbeda oleh pakar yang 

berbeda. Dengan melihat berbagai definisi yang berbeda tersebut, nampak 

bahwa titik tekan kualitas telah diperluas sehingga terfokus pada kebutuhan 

pelanggan. 

Dimensi kualitas terdiri dari lima kelompok. Adapun lima kelompok 

dimensi jasa tersebut adalah sebagai berikut (Zulian Yumit, 2001 : 10): 

a. Realibility (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

b. Tangibles (bukti langsung) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk 

membentu para pelanggan dan meberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Assurance (jaminan) yang mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

e. Emphaty (empaty) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

pelanggan 

Agar perusahaan dapat menyajikan kualitas jasa yang sesuai dengan 

harapan konsumen, maka seharusnya dijaga agar: 

 



 

a. Persepsi atau pemahan manajemen terhadap harapan konsumen itu 

sepenuhnya benar. 

b. Perumusan spesifikasi kualitas jasa yang akan dihasilkan perusahaan 

sesuai dengan persepsi manajemen. 

c. Apa yang dipublikasikan (sifat atau kualitas jasa) sesuai dengan 

spesifikasi yang benar. 

d. Kualitas jasa yang dihasilkan yang disampaikan kepada konsumen 

sesuai dengan spesifikasi yang benar. 

e. Hasilnya, kualitas jasa yang disampaikan kepada konsumen sesuai 

dengan harapan konsumen. 

 
2.8. Penguian Instrumen Validitas dan Reliabilitas 

Instrument yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur. Instrument yang reliable berarti instrument tersebut bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. 

Penggunaan instrument yang valid dan reliable dalam pengumpulan 

data, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi 

instrument yang valid merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang valid dan reliable. Instrument yang valid dan reliable belum tentu akan 

menghasilkan data yang valid dan reliable. Hal ini masih dipengaruhi oleh 

kondisi yang diteliti, peneliti harus mampu mengendalikan obyek yang 



 

diteliti dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan instrument untk 

mengukur variable yang diteliti. 

Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 

tiap skor butir. 

Pengujian reliabilitas instrument dapat dilakukan secara eksternal 

maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-

retest (stability), equivalent dan gabungan keduanya. Secara internal 

consistency dapat diuji dengan menganalisis konsistensi utir-butir yang ada. 

(Dr. Sugiono dan Eri Wibowo, 2001 : 220). 

 
2.9 SERVQUAL : Suatu Cara Mengukur Kualitas Pelayanan. 

2.9.1 Definisi Service Quality  : 

Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan 

yang diterima. Service quality dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan dengan layanan 

yang benar-benar mereka terima (Soetjipto, 1997). 

Menurut Parasuraman (Soetjipto, 1997) : Service Quality 

didefinisikan merupakan harapan sebagai keingginan para pelanggan 

ketimbangan layanan yang mungkin diberikan perusahaan. 

Fitzsimmons & Fitzsimmons (dalam Soetjipto, 1997), 

menyatakan bahwa Service Quality dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang nyata-



 

nyata mereka terima/peroleh dengan layanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan/inginkan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, 

maka layanan dapat dikatakan bermutu. Sedangkan jika kenyataan 

kurang dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan kurang 

bermutu, apabila kenyataan sama dengan yang diharapkan maka 

layanan dikatakan memuaskan. 

Richard Kuchd dan Golden (dalam Soetjipto, 1997) mengulas 

tentang peran strategis mutu layanan pada pelanggan (dikenal dengan 

istilah Service Quality), menurut mereka, pada masa yang akan datang 

para pelanggan akan memegang peran kunci keberhasilan perusahaan. 

Hal ini memaksa perusahaan-perusahaan untuk lebih berorientasi 

eksternal dengan cara memberikan pelayanan dengan mutu yang 

sebaik mungkin pada para pelanggan mereka.  

Dimensi Service Quality akan berpengaruh terhadap harapan 

para pelanggan dan kenyataan yang terima oleh pelanggan dalam 

mengunakan jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan. Menurut 

Fitzsimmons dan Fitzsimmons (dalam Soetjipto, 1997) menyatakan 

bahwa harapan pelanggan ini didasarkan pada informasi yang 

disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman 

dimasa lalu dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi lainnya). 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry ( dalam J. Supranto, 1997 ) 

mengemukakan sebuah model dan menyusun beberapa acuan yang 



 

dapat dipakai sebagai pedoman dalam strategi penyesuaian/langkah 

antara yang diharapkan pelanggan dengan kinerja 

organisasi/perusahaan. Dalam hal ini ada lima kesenjangan (Gap) yang 

menyebabkan penyajian/penyampaian pelayanan tidak berhasil, yaitu : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan pandangan manajemen. 

 Dimana pihak manajemen tidak selalu merasakan dengan tepat apa 

yang diinginkan atau bagaimana penilaian konsumen terhadap 

komponen pelayanan.  

2. Kesenjangan antara pandangan/persepsi manajemen dan spesifikasi 

mutu pelayanan. 

 Dimana pihak manajemen mungkin saja belum atau tidak 

menetapkan suatu standar kualitas yang jelas/ada tetapi tidak 

realistis.  

3. Kesenjangan antara mutu pelayanan dan sajian/penyampaian 

pelayanan ( service delivery ) 

 Dimana banyak faktor yang mempengaruhi sajian pelayanan. 

Persoalan utama diantaranya mungkin karyawan yang kurang 

terlatih/bekerja melebihi kapasitasnya, kondisi mental yang rendah, 

peralatan yang rusak dan lainnya.  

4. Kesenjangan antara penyajian pelayanan dan komunikasi eksternal. 

 Harapan pelanggan dipengaruhi oleh pernyataan atau janji yang 

muluk-muluk oleh pimpinan perusahaan melalui iklan, tetapi 

kenyataan lain.  



 

5. Kesenjangan antara yang dialami dan yang diharapkan.          

 Terjadi bila mana pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan 

cara yang berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai 

kualitas jasa. 

Kesenjangan/gap timbul akibat tidak terpenuhinya harapan 

terhadap pelayanan yang diberikan, menurut Parasuraman (dalam J. 

Supranto, 1997) dapat diukur dengan instrumen yang disebut : 

SERVQUAL INSTRUMENT yang terdiri dari lima dimensi, yaitu : 

1. Reliability 

2.  Responsivenees 

3. Assurance 

4. Emphaty 

5. Tangible. 

2.9.2    Konsep Service Quality ( SERVQUAL ) 

Servqual merupakan suatu pilihan skala yang ringkas namun 

memiliki tingkat kepercayaan dan kebenaran yang cukup tinggi 

dimana suatu manajemen perusahaan dapat menggunakan agar lebih 

mengerti bagaimana persepsi konsumen dan harapan mereka 

terhadap  layanan yang diberikan.  

Servqual mencakup lima dimensi yang dijadikan patokan 

dalam mengukur kualitas pelayanan yang terdiri dari : 

1. Tangiblees ( Bukti fisik ) 

2. Reliability ( Kehandalan ) 



 

3. Responsiveness ( Ketanggapan ) 

4. Assurance ( Jaminan ) 

5. Emphaty ( Empati ). 

 
2.10. Teori Fuzzy 

Pencetus gagasan fuzzy adalah Pror. L. a. Zadeh tahun 1965 (dalam 

Sri Kusumadewi 2002 : 01) dari California University. Zadeh memodifiaksi 

teori himpunan dimana setiap anggotanya memiliki derajat keanggotan yang 

bernilai kontinu antara 0 sanpai 1. Himpunan ini disebut Hompunan Kabur 

(Fuzzy Set). 

Selama beberapa decade yang lalu, himpunan Fuzzy dan 

hubungannya dengan logika Fuzzy telah digunakan pada lingkup domain 

permasalahan yang cukup luas. Lingkup ini antara lain mencakup kendali 

proses, klasifikasi dan pencocokan pola, manajemen dan pengambilan 

keputusan, riset operasi, ekonomi, dll. 

Pada prinsipnya himpunan fuzzy adalah perluasan himpunan crisp, 

yaitu himpunan yang membagi sekelompok individu kedalam dua katagori, 

yaitu anggota dan bukan anggota. 

Dalam kondisi nyata, beberapa aspek dalam dunia nyata selalu atau 

biasa berada diluar model matematis  dan bersifat inexact. Ketidak pastian 

inilah yang menjadi dasar munculnya logika fuzzy. 

Dalam hampir setiap rekayasa, dikenal dua sumber informasi yang 

penting. Sensor yang memberikan pengukuran numerrik dari suatu variabel, 

dan pakar (manusia) yang memberikan instruksi dan deskripsi tentang 



 

sistem secara linguistik. Informasi yang didapatkan dari sensor adalah 

informasi numerik dan informasi yang berasal dari pakar manusia adalah 

informasi linguistik. Informasi numerik dinyatakan dalam bilangan, 

sedangkan informasi linguistik  dinyatakan dalam kata-kata. Pendekatan 

dalam rekayasa yang kontroversial hanya  memanfaatkan informasi numerik 

dan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan informasi linguistik. 

Alasan informasi linguistik sering dipresentasikan dalam istilah 

fuzzy adalah : 

a. Komunikasi yang dilakukan lebih cocok dan efisien jika dilakukan 

dalam istilah fuzzy. Jika pertukaran informasi dilakukan dalam angka-

angka akan terasa janggal, meskipun angka-angka memiliki tingkat 

presisi yang tinggi.  

b. Pengetahuan kita tentang suatu hal pada dasarnya adalah fuzzy. Sering 

kali kita mengerti akan suatu teori, tetapi kita tidak yakin secara 

mendetail. 

c. Banyak sistem nyata yang terlalu komplek jika digambarkan dalam 

istilah crisp (tegas). Sering kali informasi penting mengenai suatu sistem 

tidak presisi, dan kadang kala banyak informasi tersebut kita peroleh. 

Strategi untuk mengkombinasi informasi numerik dan informasi linguistik 

menggunakan sistem fuzzy : 

a. Menggunakan informasi numerik dan informasi linguistik untuk 

membangun dua sistem fuzzy yang berbeda, kemudian di tentukan rata-

ratanya untuk memperoleh sistem fuzzy final. 



 

b. Mengunakan informasi linguistik untuk membangun suatu sistem fuzzy, 

kemudian diatur parameternya berdasarkan atas informasi numerik. 

Sistem fuzzy yang diperoleh sistem yang berbentuk atas kedua informasi 

linguistik dan numerik. 

2.10.1 Himpunan Fuzzy 

1.  Himpunan Crisp dan himpunan Fuzzy 

Himpunan Crisp A didefinisikan oleh item-item yang ada pada 

himpunan itu. Jika a ∈ A, maka nilai yang berhubungan dengan a 

adalah 1. Namun ,jika a ∉ A maka nilai yang berhubungan dengan a 

adalah 0. Notasi A = ( ){ }xxP  menunjukan bahwa A berisi item x 

dengan P ( x ) benar. Jika X A  merupaka fungsi A dan properti P, 

maka dapat dikatakan P ( x ) benar, jika dan hanya jika X A (x) = 1. 

Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk untuk memperluas 

jangkauan fungsi karakteristik sedemikian hingga fungsi tersebut 

ajakan mencakup bilangan real pada interval [ ]1,0 . Nilai keanggotaan 

nya menunjukan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak 

hanya berada pada 0 atau 1, namun juga niali yang terletak 

diantaranya benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara 

benar dan salah. 

2. Fungsi keanggotaan 

 Fungsi keanggotaan (membership fuction) adalah  kurva 

yang menunjukan pemetaan titik input data dalam nilai 



 

keanggotannya sering juga disebut sebagai derajat keanggotaan yang 

mempunyai interval antara 0 sampai 1. 

2.10.2 Teori Set Fuzzy 

Kata “Fuzzy” umumnya mengarah pada situasi dimana tidak ada 

batas dari aktivitas dan penilaian yang dapat didefinisikan secara tepat. 

Teori fuzzy set yang pertama kali dikenalkan oleh Zadeh (dalam Sri 

Kusumadewi 2002), telah dikembangkan untuk menyelesaikan 

permasalahan dimana deskripsi aktivitas, observasi dan penilaian adalah 

subyektif, tidak pasti dan tidak presisi. Sebagai contoh, kita dapat 

dengan mudah menggolongkan orang yang berusia 22 tahun kedalam 

kelas “ laki-laki muda “, sementara itu tidak mudah untuk menentukan 

apakah pria berusia 35 tahun termasuk kedalam kelas tersebut, karena 

kata “muda” tidak memiliki batasan yang jelas. Sesuatu yang bersifat 

“Fuzzy” seperti ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti kelas “penting” pada customer need, kelas untuk mobil “bagus”, 

dan sebagainya. 

Teori set fuzzy memberikan sarana untuk mempresentasikan 

ketidak pastian dan merupakan alat yang bagus untuk pemodelan ketidak 

pastian yang berhubungan dengan kesamaran, ketidak presisian dan 

kekurangan informasi mengenai elemen tertentu dari problem yng 

dihadapi. Kekuatan yang mendasari teori set Fuzzy adalah menggunakan 

variabel linguistik daripada variabel kuantitatif untuk mempresentasikan 

konsep yang tidak presisi. set fuzzy merupakan suatu set yang 



 

mengandung elemen-elemen yang mempunyai derajat keanggotaan yang 

berbeda-beda dan sangat kontras dengan set klasik (crisp), karena 

anggota set crisp tidak akan menjadi anggota kecuali apabila 

keanggotaannya penuh dalam set tersebut, sedangkan dalam set fuzzy 

untuk dapat menjadi anggota tidak perlu lengkap. 

Teori tentang fuzzy set dinyatakan dengan sebuah subset A dari 

semesta X, dimana transisi antara keanggotaan penuh dan bukan anggota 

lebih bersifat gradual (berderajat). Sebuah nilai dalam interval [ ]1,0   

mempunyai derajat keanggotaan ( )xµ=  dari salah satu anggota 

himpunan fuzzy (x) dikatakan bahwa himpunnan fuzzy dipetakan ke 

nilai-nilai dalam interval [ ]1,0  oleh fungsi µ , (L.K. Chan, et al 1999). 

Misalkan X { }x  merupakan tradisional set obyek, misalnya 

bilangan real, yang disebut semesta. Suatu fuzzy set ∫  menjadi X 

dinyatakan dengan suatu nilai dalam interval [ ]1,0  dan selalu dinotasikan 

dengan pasangan set ∫ = ( )( ){ }Xxxfx ∈,,µ . Ketia fµ (x) = 0, x pasti 

tidak berada pada ,f jika ( )xfµ =1 berarti x sudah pasti berada pada f . 

Untuk kasus yang lain diberi nilai antara 0 dan 1. Nilai yang diberikan 

tersebut menyatakan derajat keanggotaan x dalam f . Penggunaan 

interval [ ]1,0  menyediakan presentasi yang sesuai dari gradiasi. Harus 

dicatat bahwa nilai keanggoataan yang tepat tidak ada dan biasanya 

subyektif dalam prakteknya, dan yang paling sering digunakan adalah 



 

bilangan fuzzy, khususunya Trapezoidal Fuzzy Number, (L. K. Chan, et 

al 1999) . 

 
2.11 Triangular Fuzzy Number  

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan bagungan antara 2 garis 

(linear) seperti terlihat pada gambar 2.1 (Sri Kusumadewi 2002 : 33) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kurva Segitiga 

Fungsi keanggotaan: 

µ[z] = 
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2.12 Defuzzyfikasi Nilai 

Input dari proses defuzzyfikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang 

diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang 

dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. 

Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka 

harus diambil suatu nilai crisp tertentu. (Sri Kusumadewi 2002 : 97) 
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Perhitungan Fuzzyfikasi Data Persepsi Pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan langkah awalnya adalah mencari nilai c, a, dan b untuk tiap 

kriteria dengan cara sebagai berikut: 

Batas bawah (c)  = 
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Nilai a (batas tengah) diperoleh dari jumlah data dibagi dengan 

banyaknya data pada setiap pilihan jawaban (Sangat tidak baik, tidak baik, 

baik, sangat baik). Untuk nilai batas bawah (c) nilainya sama dengan a, 

sedangkan batas atas c merupakan nilai maksimal dari data jawaban 

responden.  Perhitungan c, a, dan b terdapat pada lampiran. 

Rata-rata nilai c, a, dan b tersebut merupakan nilai Fuzzyfikasi (untuk 

mendapatkan suatu nilai tunggal yang representatif) dengan menggunakan 

Arithmatic Mean yang diformulasikan sebagai berikut : 

] [ ]( ) 2/yBxABA µµµ +=∩  

 

 

 

 



 

2.13 Tinjauan Pustaka 

2.13.1 “Aplikasi Fuzzy-Servqual Untuk Menganalisa Kepuasan 
Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pendidikan (Studi 
Kasus Pada Universitas Muhamadiyah Surakarta) “  

 
Kebutuhan masyarakat akan pendidikan terutama pendidikan 

tinggi pada saat ini sangat penting. Selain dilihat dari sisi sosialnya 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dunia pendidikan merupakan 

suatu bisnis dengan keuntungan yang menjanjikan. Melihat peluang 

tersebut banyak pihak yang berusaha memanfaatkan peluang tersebut 

dengan membuka lembaga pendidikan, sehingga secara otomatis 

menumbuhkan persaingan antar lembaga pendidikan. 

Pada saat ini masyarakat sudah semakin kritis, mereka tidak 

lagi sekedar menginginkan produk atau jasa yang berkualitas dengan 

harga murah tapi juga mengharapkan layanan pelanggan (customer 

service) yang baik atau dengan kata lain konsumen akan memilih 

produk atau jasa yang dapat memberi nilai kepuasan konsumen 

(customer satisfaction) tertinggi. Untuk itu perusahaan harus 

melakukan penelitian kepuasan konsumennya secara berkala untuk 

mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumennya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis untuk 

mengetahui kesesuaian antara persepsi dan harapan dari pengguna 

jasa pelayanan Universitas Muhammadiyah  Surakarta. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka pengembangan 



 

jasa pelayanan pendidikan kepada konsumen dan sebagai evaluasi 

pembanding dalam penelitian-penelitian sejenis. Salah satu metode 

umum yang biasa digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah Servqual (Service Quality). Keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki oleh servqual memungkinkan adanya langkah integrasi dan 

langkah lanjutan dengan metode-metode lain agar hasil yang 

diperoleh objektif dan realistik untuk diterapkan. Penelitian ini 

mencoba mengintegrasikan servqual dengan fuzzy. Kelebihan dari 

penggunaan metode ini adalah pada kemampuannya untuk bisa 

menangkap dan subjektifitas yang terjadi pada pengumpulan data 

melalui kuesioner, mengingat adanya perbedaan penilaian seseorang 

terhadap suatu bahasa penilaian, selain itu juga kemampuannya 

untuk dapat mengetahui  variabel-variabel yang harus diperhatikan 

untuk ditingkatkan berdasarkan nilai potensial kepuasan konsumen 

sehingga perbaikan pelayanan kepada pelanggan lebih terfokus 

sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai dengan baik dan dapat 

melakukan efisiensi biaya untuk pelayanan tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode Fuzzy-

Servqual untuk menganalisa kepuasan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan jasa pendidikan pada Universitas Muhammadiyah 

Surakarta didapatkan kriteria utama untuk ditingkatkan kualitas 

pelayanannya yang potensial untuk mencapai customer satisfaction, 

yaitu: jumlah ruang kelas yang tersedia, kemudahan mendapat 



 

pelayanan perpustakaan, kenyamanan ruang kelas, lokasi kampus 

mudah dijangkau dan tersedianya fasilitas penunjang. (Budi 

Pratikno, 03) 

2.13.2 “Usulan Konsep Peningkatan Pelayanan Jasa di LBPP LIA 
Surakarta dengan Menggunakan Model Servqual dan 
Metodologi Quality Function Deployment 

 
LBPP LIA Surakarta merupakan sebuah lembaga penyedia 

bimbingan bahasa Inggris di Surakarta sebagai cabang afiliasi dari 

Yayasan LIA Jakarta. Dengan semakin banyaknya lembaga penyedia 

jasa sejenis di Surakarta dan kesadaran konsumen akan pentingnya 

kualitas, LBPP LIA Surakarta harus berusaha untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dilakukan suatu 

penelitian guna mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen itu 

disusunlah sebuah usulan konsep peningkatan kualitas jasa di LBPP 

LIA Surakarta. Model yang dipakai untuk mengidentifikasi 

kebutuhan pelanggan adalah model Servqual, sedangkan metodologi 

yang dipakai untuk menyusun perbaikan adalah Quality Function 

Deployment (QFD). Selain itu digunakan proses analisis faktor untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

jasa di LBBP LIA Surakarta. 

Dari hasil penelitian, diperoleh 8 variabel yang memiliki gap 

positif sehingga diartikan telah memenuhi tingkat harapan 

konsumen. Sedangkan fariabel yang belum mampu memenuhi 



 

harapan konsumen difokuskan pada variabel-variabel yang memiliki 

gap negative dan lolos dari uji perbedaan 2 rataan. Dari 15 variabel 

yang belum mampu memenuhi harapan konsumen, dipilih 3 variabel 

kunci dalam skala prioritas peningkatan kualitas jasa yaitu variabel 

program pendukung kemempuan siswa, lapangan parkir dan proses 

penyampaian materi didalam kelas. Perbaikan untuk masing-masing 

variabel trsebut adalah revisi kepengurusan sistem Sunday Meeting 

Pogrem (SMP), variasi penyelenggaraan SMP, perluasan lapangan 

parkir, pembuatan atap pelindung, peningkatan sistem keamanan 

kendaraan, evaluasi cara penyampaian materi, usaha penambahan 

jumlah peralatan multimedia, evaluai proses penempatan siswa, dan 

peningkatan kemauan staff pengajar untuk lebih membangun 

kedekatan sosial dengan siswanya. (Kartikawati, 03) 

 

2.13.3 “Upaya Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Dengan 
Menggunakan Metode Quality Function Deployment (QFD) Pada 
PT.ALFA RETAILINDO,tbk Solo 
 

PT.Alfa Retailindo,tbk adalah perusahaan retail yang 

menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Saat ini banyak 

perusahan retail yang menjadi pesaing, sehingga perusahan berusaha 

untuk memperbaiki kualitasnya sehingga konsumen atau pelanggan 

mendapatkan kepuasan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui atribut-atribut yang penting bagi konsumen dan 

mengetahui tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut 



 

pelayanan perusahaan dan sebagai evaluasi pembanding perusahaan 

retail dengan yang lain. 

Untuk memenuhi keinginan konsumen dalam hal ini 

pelanggan PT.Alfa Retailindo,tbk salah satu teknik yang digunakan 

untuk mengevaluasinya adalah dengan Quality Function of 

Deployment (QFD). QFD sebagai salah satu metode dan proses 

untuk perencanaan dan pengembangan yang sistematis dan 

dilaksanakan bersama-sama oleh tim dan pihak manajemen untuk 

evaluai serta pemenuhan kebutuhan dan harapan dari suatu produk 

atau jasa. 

Dalam penelitian ini QFD digunakan untuk mengevaluasi 

kualitas pelayanan PT.Alfa Retailindo,tbk. Untuk dapat memenuhi 

keinginan para pelanggan maka digunakan kuesioner. Selanjutnya 

ditentukan derajat kepentingan, tingkat kepuasan, nilai target, rasio 

perbaikan, sales point, bobot, noemalisasi bobot, serta penentuan 

parameter teknik dan interaksinya dengan pengujian validitas dan 

reabilitas menggunakan Software SPSS 10.0. 

Setelah melakukan pengolahan data maka diperoleh hasil 10 

derajat kepentingan yaitu harga yang murah, variasi produk yang 

dijual, adanya service yang baik pada konsumen, fasilitas musik, 

fasilitas penerangan, kelengkapan penunjang alat belanja dan fasilitas 

parkir dan 7 parameter teknik yaitu produk yang dijual, standarisasi 

harga, pengaturan ruang, pelayanan pada konsumen, peralatan 



 

penunjang belanja, fasilitas penunjang belanja dan pramuniaga yang 

cekatan. Adapun nilai target 3.00, rasio perbaikan 1.5, normalisasi 

bobot 1.00. (Yuni Indri Astuti, 04) 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Merupakan rancangan urutan-urutan dalam melakukan penelitian dari awal 

sampai akhir penelitian. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

3.1 Observasi Lapangan 

Tahap awal yang dilakukan merupakan observasi lapangan. Penelitian 

dilaksanakan di Pusat Pembelanjaan Assalaam Hypermarket, jalan A.Yani 

No.308 Pabelan-Kartasura, Hunting (0271) 743333 Fax (0271) 789301 – 

718893, dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan sesuai 

dengan kondisi saat itu.  

 

3.2 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dikumpulkan berbagai dokumentasi, hasil-hasil 

penelitian, dan teori-teori yang diarahkan untuk mendapatkan konsep-

konsep penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sebagai 

landasan dalam tahap-tahap penelitian selanjutnya. Teori-teori dan hal 

penelitian yang dimiliki dan memiliki hubungan dengan masalah yang akan 

diteliti dijadikan landasan teori sebagai kerangka berpikir untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada mulai dari tahap awal sampai pada 

penulisan laporan ini. 

Landasan teori yang diperoleh dari beberapa literatur merupakan 

pedoman awal untuk menentukan variabel-variabel penelitian dan 

memberikan batasan terhadap arah penelitian secara keseluruhan. 



3.3 Identifikasi Masalah 

Batasan masalah adalah salah satu cara agar suatu penelitian tidak 

menyimpang jauh dari tujuan semula. Karena banyaknya faktor maka 

batasan masalah harus dilakukan diantaranya: 

♣ Obyek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Assalaam Hypermarket Pabelan Kartasura 

dengan kondisi dan keadaan seperti yang ada pada saat penelitian 

berlangsung. 

♣ Tingkat Pelayanan 

Yang dinilai kualitasnya adalah pelayanan jasa mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan 

Assalaam Hypermarket. 

♣ Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Fuzzy-Servqual. 

 
3.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini disusun berdasarkan uraian yang ada 

dalam bab I mengenai latar belakang masalah. Perumusan masalah 

merupakan suatu usaha untuk memformulasikan atau mencari inti 

permasalahan yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian, dari suatu 

fenomena yang ada didunia masyarakat, secara sistematis berdasarkan teori-

teori yang ada. Inti permasalahan yang ingin dipecahkan disini adalah 

pengukuran kepuasan pelayanan yang diberikan pihak manajemen Assalaam 



Hypermarket, yaitu apakah kualitas pelayanan yang diberikan telah 

memenuhi harapan. Dari inti permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan 

dalam beberapa pertanyaan untuk selanjutnya harus terjawab dengan 

dilakukannya penelitian ini. 

 
3.5 Penentuan Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penentuan tujuan dan manfaat penelitian perlu dilakukan sebelum 

penelitian karena tujuan dan manfaat tersebut dapat memberikan arahan bagi 

peneliti untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tujuan dan manfaat 

penelitian itu sendiri diperoleh berdasarkan hasil tahap perumusan masalah 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang intinya merupakan usaha untuk 

mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti 

permasalahan dalam penelitian. 

Dari inti permasalahan diatas, tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah pelayanan jasa swalayan yang diberikan pihak 

manajemen Assalaam Hypermarket selama ini telah memenuhi harapan atau 

keinginan para pelanggan. Dengan kata lain, dengan dilakukannya 

penelitian ini maka diharapkan dapat diketahui gambaran mengenai kualitas 

pelayanan jasa swalayan yang diberikan pihak manajemen Assalaam 

Hypermarket maupun harapan dan persepsi dari konsumen, serta diharapkan 

pula didapat suatu informasi sebagai masukan bagi manajemen Assalaam 

Hypermarket dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan guna mencapai 

kepuasan pengguna jasa swalayan tersebut. 

 



3.6 Pengumpulan Data Atribut Kualitas Pelayanan (Pembuatan Kuesioner) 

Perancangan Teknik pengumpulan data menunjukkan bagaimana 

langkah yang diambil untuk mengumpulkan data yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan tentang 

sistem pelayanan yang ada serta  data yang kita perlukan. 

b. Pengamatan / Observasi 

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung dilapangan guna menetukan serta membuat daftar 

pertanyaan yang akan kita berikan kepada para konsumen untuk diisi. 

c. Kuesioner 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar 

pertanyaan yang kemudian kita berikan kepada para konsumen 

pengguna jasa swalayan untuk diisi sesuai dengan penilaian mereka 

terhadap hal-hal yang kita ungkapkan. 

d. Studi Pustaka 

Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku referensi yang terkait 

dengan permasalahan yang sedang kita bahas untuk memperoleh metode 

pemecahan masalah yang sesuai. 

e. Dokumentasi 

Yaitu data-data yang berupa gambar-gambar yang digunakan untuk 

lebih menjalaskan data-data yang telah diperoleh serta dengan 



dokumentasi maka akan lebih diketahui secara jelas bagaimana situasi 

dan kondisi dari lokasi penelitian. 

Instrument yang digunakan dalam memperoleh data-data untuk Fuzzy-

Servqual adalah kuesioner. Kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang 

secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap-tiap 

pertanyaan mempunyai jawaban-jawaban yang mempunyai makna atau arti 

dalam menguji hipotesis.  

Syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu pertanyaan 

antara lain pertanyaan harus jelas dan tegas, disusun dengan urutan yang 

logis serta harus dimengerti oleh orang lain. 

 
3.7 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis data untuk menguji kecukupan data dari kuesioner dengan 

menggunakan rumus Bernoulli sebagai berikut  :  

N  = 2

2

2
..

e

qpZ a 



           ................................................(3.1)                                                                                                                                                                     

Keterangan :  

N  = jumlah sampel minimum. 

Z  = nilai distribusi normal  

e  = toleransi eror 

p  = prosentase kuesioner dijawab benar 

q  = prosentase kuesioner dijawab salah  



2. Analisis data untuk mengetahui validitas dari pertanyaan kuesioner 

kedua dengan menggunakan rumus korelasi product moment sebagai 

berikut (Arikunto 1992 : 138):  
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Keterangan:  

r  = Tingkat validitas 

X  = Skor instrumen A 

Y  = Skor instrumen B 

N  = Banyak objek 

Keputusan uji: 

r ≥  ttabel item pertanyaan tersebut valid. 

r ≤  ttabel pertanyaan tersebut tidak valid. 

3. Analisis data untuk mengetahui reliabilitas dari kuesioner dengan 

menggunakan software SPSS.11.00.  

4. Mengintegrasikan Fuzzy-servqual  

Pengintegrasian Fuzzy-Servqual yang dilakukan meliputi pembentukan 

membership function dengan Triangular Fuzzy Number untuk 

pengukuran persepsi dan ekspektasi pelanggan, perhitungan nilai 

persepsi dan ekspektasi pelanggan, perhitungan nilai kesenjangan 

kualitas layanan, perhitungan bobot, perhitungan nilai servqual terbobot 

dan penilaian tingkat kepentingan suatu kriteria. 



Setelah dilakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, 

selanjutnya dilakukan proses fuzzyfikasi berikutnya dengan 

pembentukan Triangular Fuzzy Number nilai persepsi dan ekspektasi 

pelanggan dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Untuk kriteria ke-i, linguistik variabel ke-j: 

a. Tentukan nilai rata-rata dari setiap variabel linguistik untuk kriteria 

ke-i dan jadikan nilai rata-rata tersebut sebagai nilai bi. 

Keterangan: 

i = kriteria ( 1,2,3,.........m ) 

j = linguistik variabel ( 1,2,3,.......k ) 

b. Kemudian bentuk TFNs dengan nilai aij = bi(j-i) dan cij = bi(j+1). 

c. Tentukan nilai ai . bi . ci untuk setiap setiap kriteria dengan cara 

sebagai berikut: 

Batas bawah (c): 
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Nilai tengah (crisp): 
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Batas atas ( b ): 
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5. Defuzzifikasi 

Setelah masing-masing kriteria didapatkan selisihnya, maka pada tahap 

ketiga adalah melakukan defuzzifikasi untuk mendapatkan suatu nilai 

tunggal yang representatif dengan menggunakan Arithmatic Mean yang 

diformulasikan sebagai berikut:  

 ] [ ]( ) 2/yBxABA µµµ +=∩  

Metode Arithmatic Mean merupakan rumus yang sederhana,  mencari 

nilai c, a, dan b dengan cara mencari jumlah dari jawaban setiap option 

di bagi dengan banyaknya jawaban option tersebut. 

 
3.8 Penentuan Nilai Gap Terbobot ke-5 

Gap ke-5 adalah gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang 

diharapkan. Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi 

perusahaan dengan cara/ukuran yang berbeda, atau bisa juga mereka keliru 

mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

Pada Gap 5 menerapkan pasangan 22 skala atribut yang identik, 

dimana skala yang satu merupakan upaya peningkatan kinerja yang 

dirasakan dari suatu pelayanan dan skala lainnya merupakan taksiran 

terhadap harapan pelanggan tentang level pelayanan yang nantinya akan 

diterima (Kim dkk., 2004). Dari 22 skala atribut kualitas pelayanan tersebut, 

masing-masing mewakili dimensi yang berbeda-beda, yaitu: 

1. Pernyataan 1-4 merupakan pernyataan yang mewakili dimensi tangibles. 

2. Pernyataan 5-9 merupakan pernyataan yang mewakili dimensi 

reliability. 



3. Pernyataan 10-13 merupakan pernyataan yang mewakili dimensi 

responsiveness. 

4. Pernyataan 14-17 merupakan pernyataan yang mewakili dimensi 

assurance. 

5. Pernyataan 18-22 merupakan pernyataan yang mewakili dimensi 

empathy. 

 

3.9 Identifikasi Gap 1 s/d Gap 4 

Menurut Parasuraman, Berry, dan Zeithaml, di antara ke-5 gap, gap 5 

merupakan gap terpenting. Kunci untuk menghilangkan gap tersebut adalah 

dengan menghilangkan gap 1 hingga gap 4.  

1.  Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.       

Pihak manajemen perusahaan tidak selalu dapat memahami   harapan 

pelanggannya secara akurat. 

2.  Gap antara persepsi manajemen  terhadap harapan konsumen dan      

spesifikasi kualitas jasa. 

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang  

diinginkan pelanggan, namun mereka tidak menyusun standar kinerja 

yang jelas. Ini bisa disebabkan tiga penyebab antara lain; tidak adanya 

komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa,   kekurangan sumber 

daya, adanya kelebihan permintaan. 

3.  Gap antara spesifikasi jasa dan penyampaian jasa. 

Gap ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; karyawan      

kurang   terlatih, beban kerja terlampau berlebihan, standara kerja tidak 

dapat ditetapkan. 



4.  Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi iklan dan 

pernyataan/janji/slogan yang dibuat perusahaan. Resikonya, harapan 

pelanggan membumbung tinggi dan sulit dipenuhi, terutama jika 

perusahaan memberikan janji yang muluk-muluk. 

Untuk gap 1 s.d gap 4 data yang dikumpulkan secara umum, dianalisis 

dengan membandingkan nilai rata-rata dengan nilai maximum yang 

mungkin dicapai. Untuk mengetahui kesenjangan jasa yang diharapkan 

dengan yang dirasakan yang ditampilkan kedalam 5 dimensi tangibles 

(bukti langsung), reliability (keandalan), reponsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), dan empathy (empati). Dari kelima dimensi tersebut 

maka akan dirancang sebagai model penelitian. Segara grafis model 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Penelitian 

Reliability 

Responsiveness 

Assurance 

Emphaty 

Tangible 

Ekspektasi 
Pelanggan 

Persepsi 
Pelanggan 

Kualitas Jasa yang 
Dirasakan 



3.10 Upaya Peningkatan Kualitas pelayanan 

Menghilangkan Gap 1 

1. Memberi kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan 

ketidak puasan mereka kepada perusahaan. 

2. Mencari tahu keinginan dan harapan para pelanggan perusahaan-

perusahaan sejenis. 

3. Mencari tahu keinginan dan harapan para pelanggan melalui para 

perantara penjualan (intermediaries). 

4. Melakukan penelitian yang mendalam terhadap pelanggan-pelanggan 

penting. 

5. Membentuk suatu panel pelanggan. 

6. Menanyakan kepuasan pelanggan segera setelah bertransaksi dengan 

perusahaan. 

7. Melakukan studi komprehensif mengenai harapan pelanggan. 

8. Menindaklanjuti penemuan riset  pemasaran seefektif mungkin. 

9. Mempertinggi interaksi antara perusahaan dan para pelanggan. 

10. Memperbaiki kualitas komunikasi antar sumber daya manusia di dalam 

perusahaan. 

11. Mengurangi birokrasi perusahaan. 

Menghilangkan Gap 2 

1. Memberbaiki kualitas kepemimpinan perusahaan. 

2. Mempertinggi komitmen sumber daya manusia terhadap kualitas 

pelayanan. 



3. Mendorong sumber daya manusia untuk lebih inovatif dan reseptif 

terhadap gagasan-gagasan baru. 

4. Standarisasi pekerjaan-pekerjaan tertentu terutama yang rutin sifatnya. 

5. Penetapan tujuan yang ingin dicapai secara efektif (atas dasar keinginan 

dan harapan para pelanggan). 

Menghilangkan Gap 3 

1. Memperjelas pembagian pekerjaan. 

2. Meningkatkan kesesuaian antara sumber daya manusia, teknologi, dan 

pekerjaan. 

3. Mengukur kinerja dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja. 

4. Memberikan kewengan yang lebih besar kepada sumber daya manusia 

yang lebih “dekat” dengan para pelanggan. 

5. Membangun kerjasama antar  sumber daya manusia. 

6. Memperlakukan para pelanggan seperti bagian dari keluarga besar 

perusahaan. 

Menghilangkan Gap 4 

1. Memperlancar arus komunikasi antar unit promosi iklan dan unit 

operasi, antara unit penjualan dan unit operasi, dan antara unit 

personalia , pemasaran, dan operasi. 

2. Memberikan layanan yang konsisten di semua tingkatan perusahaan. 

3. Memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek-aspek vital kualitas 

pelayanan. 



4. Menjaga agar pesan-pesan yang disampaikan secara eksternal tidak 

membentuk harapan para pelanggan yang melebihi kemampuan 

perusahaan. 

5. Mendorong para pelanggan untuk menjadi pelanggan yang baik dan 

setia. 

Setelah melakukan proses penyelesaian yang telah diuraikan diatas, 

maka langkah akhir yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang ada di Assalaam Hypermarket. Upaya peningkatan kualitas ini 

bertujuan untuk meningkatkan/memajukan perusahaan agar harapan para 

pengguna jasa bisa tercapai. 

 
3.11 Penarikan Kesimpulan 

Dari pengujian data mengenai kecukupan, reliabilitas dan validitas 

data, serta dari pengolahan data mengenai angka indeks kepuasan pelanggan 

dengan menggunakan metode fuzzy-servqual dan kemudian difuzzifikasi 

untuk mendapatkan suatu nilai tunggal, selanjutnya akan dilakukan analisis 

untuk menjawab pertanyaan yang menjadi inti permasalahan dalam 

penelitian ini, meliputi: 

1. Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. 

2. Analisis harapan konsumen akan pelayanan jasa. 

3. Analisis persepsi konsumen akan layanan yang selama ini dirasakan. 

4. Analisis tingkat kesenjangan (gap). 

Tahap akhir yang dilakukan pada penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan penyampaian saran 



yang dapat ditindaklanjuti serta bermanfaat bagi penelitian selanjutnya demi 

kemajuan Assalaam Hypermarket. 

 

3.12 Kerangka Pemecahan Masalah 

 
Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah 



BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Perancangan teknik pengumpulan data menunjukkan bagaimana langkah 

yang diambil untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam 

penelitian. Dalam pengumpulan data ini meliputi: 

4.1.1 Pengumpulan Data Profil Assalaam Hypermarket 

Pada tahap pengumpulan data ini terdapat berbagai 

pengetahuan-pengetahuan dari Assalaam Hypermarket, yaitu meliputi 

pengetahuan tentang berdirinya Assalaam Hypermarket, Visi dan Misi, 

berbagai fasilitas Assalaam Hypermarket dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan manajemen Assalaam Hypermarket. 

Cara yang digunakan untuk memperoleh data dari profil 

Assalaam Hypermarket yaitu: 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan 

tentang sistem pelayanan yang ada serta  data yang kita perlukan. 

Dalam teknik wawancara ini bertujuan untuk 

mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian di 

Assalaam Hypermarket. 

Dalam proses wawancara pengambilan data dengan proses 

ini dibuthkan nara sumber yaitu dari pihak manajemen Assalaam 



Hypermarket dan para pelanggan yang berbelanja di Assalaam 

Hypermarket. 

b. Pengamatan/Observasi 

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung dilapangan guna menetukan 

serta membuat daftar pertanyaan yang akan kita berikan kepada 

para konsumen untuk diisi. 

c. Dokumen dari pihak manajemen 

Dari bagian ini, data yang diperolah berupa dokumen-

dokumen tentang menejemen Assalaam Hypermarket. Data 

tersebut berisikan tentang kualitas jasa, berdirinya Assalaam 

Hypermarket, visi dan misi dan berbagai kejelasan tentang 

manajemen Assalaam Hypermarket 

Dalam bagian ini bisa dilihat lebih jelas yang terdapat pada 

lampiran. 

 
4.1.2 Pengumpulan Data Atribut Kuesioner 1 dan 2 

Pengumpulan data atribut kuesioner merupakan pengumpulan 

data untuk pengerjaan atau pengisian kuesioner. Pengumpulan data 

atribut kuesioner berisikan tentang sistem pelayanan manajemen yang 

ada di Assalaam Hypermarket. 

Pengenalan atribut pertanyaan yang berhubungan dengan 

kondisi dan situasi yang ada di Assalaam Hypermarket. Denga cara 



atribut pertanyaan tersebut diberikan pada pihak manajemen Assalaam 

Hypermarket, apakah atribut tersebut sudah sesuai atau ada 

penambahan atribut dari pihak manajemen Assalaam Hypermarket. 

Jika dalam atribut-atribut tersebut ada pertanyaan yang belum 

ada, maka pihak manajemen akan memberi masukan berupa daftar 

pertanyaan untuk selanjutnya disusun menjadi sebuah kuesioner. 

Dalam pengumpulan data atribut kuesioner melalui beberapa 

cara diantaranya: 

a. Wawancara 

Dalam wawancara untuk memperoleh berbagai atribut yang 

diperlukan dalam sebuah kuesioner diperlukan nara sumber yaitu 

dari pihak manajemen dan dari konsumen yang berbelanja di 

Assalaam Hypermarket. 

b. Kuesioner 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat 

daftar pertanyaan yang kemudian kita berikan kepada para 

konsumen pengguna jasa swalayan untuk diisi sesuai dengan 

penilaian mereka terhadap hal-hal yang kita ungkapkan. 

Jika ada atribut yang belum ada dalam daftar pertanyaan, 

maka para konsumen bisa mengisi dibagian lembar yang 

disediakan khusus mengisi daftar atribut menurut para konsumen. 

 

 

 



4.1.3 Pembuatan Kuesioner 

1. Pembuatan daftar atribut pertanyaan yang sudah sesuai dengan 

kondisi dan keadaan Assalaam Hypermarket. 

2. Pengelompokan atribut pertanyaan kedalam lima dimensi Service 

Quality. Pengelompokannya adalah sebagai berikut : 

a. Dimensi Tangibles (bukti langsung). 

Dalam dimensi tangibles meliputi pertanyaan yang 

berhubungan dengan fasilitas fisik, perlangkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. Pertanyaan yang masuk dalam dimensi 

tangibles adalah sebagai berikut : 

- Lokasi yang mudah dijangkau dan strategis 

- Tempat parkir yang luas 

- Berbagai fasilitas yang lengkap yang diberikan dari pihak 

manajemen 

- Kelengkapan sarana komunikasi 

- Ketersediaan kebutuhan bahak pokok 

- Besarnya Harga barang yang dijual 

b. Dimensi Reliability (keandalan). 

Dalam dimensi reliability meliputi pertanyaan yang berhubungan 

dengan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. Pertanyaan yang masuk dalam dimensi reliability 

adalah sebagai berikut : 

- Kualitas sistem pelayanan yang memuaskan 



- Kualitas barang yang ada 

- Kemudahan dalam pembayaran 

 

c. Dimensi Responsiveness (Daya tanggap) 

Dalam dimensi responsiveness meliputi pertanyaan yang 

berhubungan dengan keinginan para staf/pegawai untuk membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Adapun 

pertanyaan yang masuk dalam dimensi responsiveness adalah 

sebagai berikut : 

- Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada keluhan dari 

pelanggan 

- Respon pihak manajemen dengan adanya permintaan dari 

pelanggan yang dianggap hal baru 

- Respon pihak manajemen dengan adanya kritik dan saran dari 

para pelanggan 

- Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan 

pelangan 

d. Dimensi Assurance (jaminan). 

Dalam dimensi assurance meliputi pertanyaan yang 

berhubungnan dengan pertanyaan yang mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-



raguan. Adapun pertanyaan yang masuk dalam dimensi 

assurance adalah sebagai berikut : 

- Kemudahan mendapat informasi tentang sistem pelayanan 

- Kemudahan mendapatkan pelayanan pembelanjaan 

- Keramahan karyawan 

- Keamanan lingkungan yang membuat pengunjung menjadi 

nyaman 

- Kebersihan dan kenyamanan dalam maupun luar ruangan 

e. Dimensi Empaty (Empati). 

Dalam dimensi empaty meliputi pertanyaan yang berhubungan 

dengan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi dan  memahami kebutuhan 

pelanggan. Adapun pertanyaan yang masuk dalam dimensi 

empaty adalah sebagai berikut : 

- Kemudahan pelanggan meminta bantuan kepada karyawan  

- Sistem komunikasi yang baik antara karyawan dan 

konsumen 

- Tanggungjawab dari pihak manajemen atas pelayanan yang 

baik yang diberikan kepada pelanggan  

- Pihak Assalaam Hypermarket selalu memunculkan barang-

barang dengan merk terbaru yasng belum ada dipasaran 

Dari kuesioner pertama dan kedua yang sudah dibuat bisa dilihat 

pada lampiran. 



4.1.4 Penyebaran Kuesioner 1 

Pada proses penyebaran kuesioner pertama dimaksudkan yaitu 

apakah para konsumen yang berbelanja di Assalaam Hypermarket bisa 

mengetahui tentang sistem pelayanan yang disampaikan oleh pihak 

manajemen Asslaam Hypermarket. Dari kuesioner ini para konsumen 

bisa menilai sejauh mana sistem pelayanan dari Assalaam 

Hypermarket diterima para pelanggannya. 

Pada penyebaran kuesioner pertama disebarkan sejumlah 30 

kuesioner dan tiap kuesioner terdiri dari 22 pertanyaan yang harus diisi 

oleh para pelanggan. 

4.1.5 Penyebaran Kuesioner 2 

Pada awal penyebaran kuesioner disebarkan 1 kuesioner yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang diberikan dapat 

dipahami dan dapat  dimengerti oleh responden. 

Selanjutnya proses kedua yaitu disebarkan kuesioner sebanyak 

30 dengan pertanyaan yang sama yang disebarkan pada tahap awal 

penyebaran kuesioner. 

Dari 31 kuesioner yang telah disebarkan terdapat 1 buah 

kuesioner yang dinyatakan rusak karena dalam pengisiannya tidak 

lengkap. Jadi secara umum kuesioner sudah dianggap benar dan siap 

untuk proses pengolahan data selanjutnya. 

Pada tahap akhir diperoleh N sebesar 45 yang berarti bahwa 

kuesioner yang harus disebarkan adalah sebanyak 45 kuesioner yang 



harus di isi oleh responden. Dan responden sudah dapat mengisi 

kuisoner tersebut sesuai dengan persepsi dan harapannya. 

4.1.6 Penyebaran Kuesioner 3 

Pada penyebaran kuesioner ke-3 dilakukan dengan jumlah 

sampel minimal yaitu sejumlah 45 kuesioner, dengan jenis dan atribut 

pertanyaan yang sama dengan kuesioner ke-2. Karena pada penyebaran 

kuesioner ke-2 sejumlah 31 kuesioner dan 30 kuesioner diisi dengan 

lengkap, maka 30 kuesioner bisa diuji validitas dan reliabilitas. Pada 

uji validitas dan reliabilitas data dikatakan valid dan reliabel, sehingga 

penyebaran kuesioner ke-3 diperlukan kuesioner minimal sejumlah 15.  

 
4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Uji Kecukupan Data 

Pada tahap awal, kuesioner disebarkan kepada 31 responden 

dengan tujuan untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut dapat dipahami dan tidak membingungkan. Dari 31 

kuesioner yang disebar terdapat 1 buah kuesioner yang dinyatakan 

rusak karena dalam pengisiannya tidak lengkap. Jadi secara umum 

kuesioner sudah dianggap benar dan siap untuk proses pengolahan data 

selanjutnya. 

Langkah selanjutnya adalah menguji kecukupan data dari 

kuesioner awal tersebut dengan menggunakan rumus Bernoulli sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

N  :  Jumlah Sampel Minimum 

Z  :  Nilai Distribusi Normal 

e  :  Toleransi Error 

p  :  Persentase Kuisoner Dijawab Benar 

q  :   Persentase Kuisoner Dijawab Salah 

Dengan menggunakan tingkat kesalahan yang dapat diterima 

sebesar 5 % atau tingkat kepercayaan sebesar 95 %, maka 

P = 97.0
31
30 =  

Q = 03.0
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Dengan demikian diperlukan jumlah responden sebanyak 

minimal 45 responden yang diperlukan untuk mengisi kuesioner. 



Dalam perhitungan uji validitas menggunakan N = 45, karena dalam 

penyebaran kuesioner dilakukan sebanyak 45 kuisioner. 

4.2.2 Uji Validitas Data 

Tujuan dari pengujian validitas data ini adalah untuk mengetahui 

keakuratan kuisoner yang disebarkan. Uji validitas dilakukan pada 

penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5 % dan N = 45. Maka 

akan diperoleh r tabel sebesar 0,294.  

Dalam pengujian validitas data dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. 

Data dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel, 

dan sebaliknya data dikatakan tidak valid jika nilai r hitung lebih kecil 

dari r tabel. 

Untuk mengetahui validitas instrumen dalam penelitian ini 

mengunakan product moment correlation dengan angka kasar  

( ) ( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

Keterangan :  

 rxy  : Koefisien korelasi skor item yang dicari validitasnya (x) 

dan  skor total (y) 

 N : Jumlah individu dalam sampel  

XY∑  : Jumlah perkalian X dan Y 

 2X∑   : Jumlah kuadrat masing-masing skor X 



 2Y∑    : Jumlah kudrat masing-masing skor Y 

 X∑     : Jumlah skor dalam distribusi X 

 Y∑      : Jumlah skor dalam distribusi Y 

Hasil perhitungan Uji Validitas data seperti pada Tabel 4.1 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Tabel Uji Validitas Data 

No KRITERIA r  
PERSEPSI 

r  
HARAPAN 

KET 

1 Lokasi  yang mudah dijangkau dan strategis 0,4308 0,4020 Valid 
2 Tempat parkir yang luas 0,3855 0,3116 Valid 

3 Berbagai fasilitas yang lengkap yang diberikan 
dari pihak manajemen 0,5132 0,3006 Valid 

4 Ketersediaan sarana komunikasi 0,5614 0,3144 Valid 
5 Ketersediaan kebutuhan bahan pokok 0,5305 0,5450 Valid 
6 Besarnya harga barang yang dijual 0,6559 0,3523 Valid 
7 Kualitas sistem pelayanan yang memuaskan 0,5630 0,6292 Valid 
8 Kualitas barang yang ada 0,6197 0,5234 Valid 
9 Kemudahan dalam pembayaran 0,3657 0,5317 Valid 

10 Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada 
keluhan dari pelanggan 0,3044 0,6174 Valid 

11 
Respon pihak manajemen dengan adanya 
permintaan dari pelanggan yang dianggap hal 
baru 

0,6174 0,5313 Valid 

12 Respon pihak manajemen dengan adanya kritik 
dan saran dari para pelanggan 0,6036 0,3825 Valid 

13 Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima 
keluhan pelanggan 0,6036 0,4015 Valid 

14 Kemudahan mendapat informasi tentang sistem 
pelayanan 0,4075 0,2993 Valid 

15 Kemudahan mendapatkan pelayanan 
pembelanjaan 0,4016 0,2994 Valid 

16 Keramahan karyawan 0,6013 0,3292 Valid 

17 Keamanan lingkungan yang membuat 
pengunjung menjadi nyaman 0,4161 0,4484 Valid 

18 Kebersihan dan kenyamanan dalam maupun 
luar ruangan 0,6783 0,3072 Valid 

19 Kemudahan pelanggan meminta bantuan 
kepada karyawan 0,5084 0,5982 Valid 

20 
Sistem komunikasi yang baik antara karyawan 
dan konsumen 0,4848 0,3085 Valid 

21 
Tanggung jawab dari pihak manajemen atas 
pelayanan yang baik yang diberikan kepada 
pelanggan 

0,4582 0,3294 Valid 

22 
Pihak Assalaam Hypermarket selalu 
memunculkan barang-barang dengan merk 
terbaru yang belum ada dipasaran 

0,4526 0,3859 Valid 

 
4.2.3 Uji Reliabilitas Data  

Uji reliabilitas data ini dilakukan dengan mengunakan 

reliability analysis pada software SPSS 11.0 for windows. Data 

dikatakan reliabel apabila nilai Chronbach alpha > 0,6, dari hasil 



analisis data diperoleh nilai alpha persepsi dan harapan masing – 

masing  sebesar 0,8974 dan 0,8478 yang berarti reliabel.  

4.2.4 Mengintegrasikan Fuzzy-Servqual 

Penentuan fuzzy set 

Penentuan fuzzy set dilakukan untuk menetukan skor yang 

harus  diberikan oleh responden untuk setiap kriteria yang diajukan 

dalam kuesioner. Cara penetuannya seperti terlihat pada gambar 4.1. 

Penentuan nilai Fuzzy Set, sebagai berikut : 

µ

 
Gambar 4.1. Penentuan Nilai Fuzzy Set 

Dengan demikian, nilai yang kita gunakan dalam penentuan 

bobot (skor) yang kita gunakan untuk penghitungan nilai fuzzyfikasi 

adalah; sangat tidak baik dengan nilai 1, 2, 3, 4 nilai untuk tidak baik 

3, 4, 5, 6 kemudian nilai baik adalah 5, 6, 7, 8 dan nilai untuk sangat 

baik 7, 8, 9, 10.  

 
 
 
 
 
 



4.2.5 Penghitungan Nilai Fuzzyfikasi Persepsi Pelanggan 

Dalam menghitung nilai Fuzzyfikasi Kuesioner Persepsi Pelanggan 

dengan menggunakan software Ms. Excel, Nilai Fuzzyfikasi merupakan 

nilai rata-rata dari nilai c, a, b. Perangkingan dilakukan dari nilai tertinggi 

ke nilai yang terendah. Sedangkan hasil perhitungan nilai fuzzyfikasi dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.2 Nilai Fuzzyfikasi Persepsi Pelanggan 

TFN 
NO KRITERIA c a b Defuzzifikasi Rang 
1 Lokasi  yang mudah dijangkau dan strategis 5,235 6,402 7,569 6,402 1 

2 
Tempat parkir yang luas 

3,105 4,434 5,989 4,509 22 

3 
Berbagai fasilitas yang lengkap yang 
diberikan dari pihak manajemen 4,230 5,542 6,855 5,542 6 

4 Ketersediaan sarana komunikasi 4,043 5,473 6,866 5,461 9 

5 Ketersediaan kebutuhan bahan pokok 4,181 5,681 7,181 5,681 4 

6 Besarnya harga barang yang dijual 4,349 5,807 7,266 5,807 2 

7 Kualitas sistem pelayanan yang memuaskan 4,181 5,493 6,806 5,493 7 

8 Kualitas barang yang ada 4,514 5,692 6,871 5,692 3 

9 Kemudahan dalam pembayaran 3,300 4,484 5,942 4,575 21 

10 
Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada 
keluhan dari pelanggan 3,661 4,680 5,983 4,775 15 

11 

Respon pihak manajemen dengan adanya 
permintaan dari pelanggan yang dianggap 
hal baru 3,278 4,432 6,210 4,640 19 

12 
Respon pihak manajemen dengan adanya 
kritik dan saran dari para pelanggan 3,212 4,561 6,361 4,711 16 

13 
Tingkat kesabaran karyawan dalam 
menerima keluhan pelanggan 3,212 4,561 6,361 4,711 17 

14 
Kemudahan mendapat informasi tentang 
sistem pelayanan 3,639 4,806 6,472 4,972 12 

15 
Kemudahan mendapatkan pelayanan 
pembelanjaan 4,363 5,613 6,863 5,613 5 

16 Keramahan karyawan 3,788 4,932 6,465 5,062 10 

17 
Keamanan lingkungan yang membuat 
pengunjung menjadi nyaman 3,513 4,703 6,370 4,862 14 

18 
Kebersihan dan kenyamanan dalam maupun 
luar ruangan 4,153 4,886 5,886 4,975 11 

19 
Kemudahan pelanggan meminta bantuan 
kepada karyawan 4,193 5,484 6,776 5,484 8 

20 

Sistem komunikasi yang baik antara 
karyawan dan konsumen 

3,667 4,716 6,328 4,904 13 

21 

Tanggung jawab dari pihak manajemen atas 
pelayanan yang baik yang diberikan kepada 
pelanggan 3,091 4,412 6,279 4,594 20 

22 

Pihak Assalaam Hypermarket selalu 
memunculkan barang-barang dengan merk 
terbaru yang belum ada dipasaran 3,515 4,569 5,928 4,671 18 

 
 



4.2.6 Penghitungan Nilai Fuzzyfikasi Harapan Pelanggan 

Sedangkan untuk mencari nilai fuzzyfikasi harapan pelanggan dengan 

menggunakan metode yang sama persepsi pelanggan. Hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3 Nilai Fuzzyfikasi Harapan Pelanggan 

TFN 
NO KRITERIA c a b Defuzzifikasi Rang 
1 Lokasi  yang mudah dijangkau dan strategis 8,000 8,941 9,941 8,961 1 

2 Tempat parkir yang luas 7,944 8,546 9,574 8,688 8 

3 
Berbagai fasilitas yang lengkap yang diberikan 
dari pihak manajemen 7,824 8,299 9,387 8,503 18 

4 Ketersediaan sarana komunikasi 7,667 8,458 9,625 8,583 13 
5 Ketersediaan kebutuhan bahan pokok 7,500 8,460 9,710 8,557 14 

6 Besarnya harga barang yang dijual 7,857 8,606 9,678 8,714 5 

7 Kualitas sistem pelayanan yang memuaskan 7,286 8,445 9,803 8,511 16 

8 Kualitas barang yang ada 7,750 8,619 9,744 8,704 7 

9 Kemudahan dalam pembayaran 7,333 8,372 9,705 8,470 19 

10 
Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada 
keluhan dari pelanggan 7,875 8,613 9,676 8,721 3 

11 

Respon pihak manajemen dengan adanya 
permintaan dari pelanggan yang dianggap hal 
baru 7,750 8,634 9,759 8,714 4 

12 
Respon pihak manajemen dengan adanya kritik 
dan saran dari para pelanggan 7,706 8,532 9,679 8,639 9 

13 
Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima 
keluhan pelanggan 7,563 8,419 9,638 8,540 15 

14 
Kemudahan mendapat informasi tentang sistem 
pelayanan 7,500 8,318 9,568 8,462 21 

15 
Kemudahan mendapatkan pelayanan 
pembelanjaan 7,917 8,625 9,667 8,736 2 

16 Keramahan karyawan 7,500 8,380 9,630 8,503 17 

17 
Keamanan lingkungan yang membuat 
pengunjung menjadi nyaman 7,692 8,456 9,610 8,586 12 

18 
Kebersihan dan kenyamanan dalam maupun 
luar ruangan 7,909 8,587 9,633 8,710 6 

19 
Kemudahan pelanggan meminta bantuan kepada 
karyawan 7,714 8,502 9,645 8,620 10 

20 

Sistem komunikasi yang baik antara karyawan 
dan konsumen 

7,600 8,517 9,715 8,611 11 

21 

Tanggung jawab dari pihak manajemen atas 
pelayanan yang baik yang diberikan kepada 
pelanggan 7,500 8,324 9,574 8,466 20 

22 

Pihak Assalaam Hypermarket selalu 
memunculkan barang-barang dengan merk 
terbaru yang belum ada dipasaran 7,438 8,270 9,552 8,420 22 

 



4.2.7 Perhitungan Nilai Servqual (Gap) per Kriteria 

Hasil penghitungan Nilai Servqual (Gap) per kriteria dari selisih 

tingkat persepsi dan harapan menunjukkan sampai sejauh mana pihak 

Assalaam Hypermarket telah memberikan pelayanan sesuai dengan 

keinginan pelanggannya. Peran gap per kriteria akan memberikan tingkat 

kepentingan seberapa jauh peran kriteria tersebut dalam memberikan 

peningkatan kualitas pelayanan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 Nilai Servqual (Gap) Per Kriteria Antara Persepsi  
dan Harapan Pelanggan 

 

NO KRITERIA PERSEPSI HARAPAN GAP Rank 

1 
Lokasi yang mudah dijangkau dan 
strategis 6,402 8,961 -2,559 1 

2 Tempat parkir yang luas 4,509 8,688 -4,179 22 

3 
Berbagai fasilitas yang lengkap yang 
diberikan dari pihak manajemen 5,509 8,503 -2,994 6 

4 Ketersediaan sarana komunikasi 5,461 8,583 -3,122 21 
5 Ketersediaan kebutuhan bahan pokok 5,681 8,557 -2,876 2 
6 Besarnya harga barang yang dijual 5,807 8,714 -2,907 3 

7 
Kualitas sistem pelayanan yang 
memuaskan 5,493 8,511 -3,018 5 

8 Kualitas barang yang ada 5,692 8,704 -3,012 4 
9 Kemudahan dalam pembayaran 4,575 8,470 -3,895 17 

10 
Kecepatan tindakan karyawan pada saat 
ada keluhan dari pelanggan 4,775 8,721 -3,956 19 

11 

Respon pihak manajemen dengan adanya 
permintaan dari pelanggan yang dianggap 
hal baru 4,640 8,714 -4,074 20 

12 
Respon pihak manajemen dengan adanya 
kritik dan saran dari para pelanggan 4,711 8,639 -3,928 18 

13 
Tingkat kesabaran karyawan dalam 
menerima keluhan pelanggan 4,711 8,540 -3,829 15 

14 
Kemudahan mendapat informasi tentang 
sistem pelayanan 7,972 8,462 -0,490 10 

15 
Kemudahan mendapat pelayanan 
pembelanjaan 5,613 8,736 -3,123 7 

16 Keramahan karyawan 5,062 8,503 -3,441 9 

17 
Keamanan lingkungan yang membuat 
pengunjung menjadi nyaman 4,862 8,586 -3,724 12 

18 
Kebersihan dan kenyaman dalam maupun 
luar ruangan 4,975 8,710 -3,735 13 

19 
Kemudahan pelanggan meminta bantuan 
kepada karyawan 5,484 8,620 -3,136 8 

20 
Sistem komunikasi yang baik antara 
karyawan dan konsumen 4,904 8,611 -3,707 11 

21 

Tanggung jawab dari pihak manajemen 
atas pelayanan yang baik yang diberikan 
kepada pelanggan 4,594 8,466 -3,872 16 

22 

Pihak Assalaam Hypermarket selalu 
memunculkan barang-barang dengan 
merk terbaru yang belum ada dipasaran 4,671 8,420 -3,749 14 



4.2.8 Perhitungan Nilai Servqual (Gap) Per Dimensi 

Hasil penghitungan Nilai Servqual (Gap) per dimensi dari selisih 

tingkat persepsi dan harapan menunjukkan sampai sejauh mana pihak 

Assalaam Hypermarket telah memberikan pelayanan sesuai dengan 

keinginan pelanggannya. Peran gap per dimensi akan memberikan tingkat 

kepentingan seberapa jauh peran kelima dimesi tersebut dalam 

memberikan peningkatan kualitas pelayanan. Hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 dibawah ini. 



Tabel 4.5 Nilai Servqual (Gap) Per Dimensi Antara Persepsi  
No Kriteria Persepsi Harapan Gap Rank 

  Dimensi Tangibles         

1 
Lokasi yang mudah dijangkau dan strategis 

6,402 8,961 

2 Tempat parkir yang luas 4,509 8,688 

3 

Berbagai fasilitas yang lengkap yang diberikan dari pihak 
manajemen 

5,509 8,503 

4 
Ketersediaan sarana komunikasi 

5,461 8,583 

5 Ketersediaan kebutuhan bahan pokok 5,681 8,557 

6 
Besarnya harga barang yang dijual 

5,807 8,714 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  Jumlah 5,562 8,668 -3,106 2 
  Dimensi Reliability         
7 Kualitas sistem pelayanan yang memuaskan 5,493 8,511 
8 Kualitas barang yang ada 5,692 8,704 

9 
Kemudahan dalam pembayaran 

4,575 8,470 

  
  
  

  
  
  

  Jumlah 5,253 8,562 -3,308 3 

  Dimensi Responsivenes         

10 
Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada keluhan dari 
pelanggan 4,775 8,721 

11 

Respon pihak manajemen dengan adanya permintaan dari 
pelanggan yang dianggap hal baru 

4,640 8,714 

12 
Respon pihak manajemen dengan adanya kritik dan saran 
dari para pelanggan 4,711 8,639 

13 
Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan 
pelanggan 4,711 8,540 

  
  
  
  

  
  
  
  

  Jumlah 4,709 8,654 -3,944 5 

  Dimensi Assurance         

14 
Kemudahan mendapat informasi tentang sistem pelayanan 

7,972 8,462 

15 
Kemudahan mendapat pelayanan pembelanjaan 

5,613 8,736 
16 Keramahan karyawan 5,062 8,503 

17 
Keamanan lingkungan yang membuat pengunjung menjadi 
nyaman 4,862 8,586 

18 
Kebersihan dan kenyaman dalam maupun luar ruangan 

4,975 8,710 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Jumlah 5,697 8,599 -2,903 1 

  Dimensi Empaty     

19 
Kemudahan pelanggan meminta bantuan kepada karyawan 

5,484 8,620 

20 
Sistem komunikasi yang baik antara karyawan dan 
konsumen 4,904 8,611 

21 
Tanggung jawab dari pihak manajemen atas pelayanan 
yang baik yang diberikan kepada pelanggan 4,594 8,466 

22 
Pihak Assalaam Hypermarket selalu memunculkan barang-
barang dengan merk terbaru yang belum ada dipasaran 4,671 8,420 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Jumlah 4,913 8,529 -3,616 4 



Dari hasil perhitungan sebagaimana dalam tabel 4.5 diatas, bahwa 

Dimensi Assurance menempati ranking yang pertama dan kemudian 

diikuti Dimensi Tangibles, Dimensi Reliability, Dimensi 

Responsivinis, dan ranking terakhir adalah Dimensi Responsivinis,. 

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria dalam Dimensi Assurance 

sangat perlu atau lebih diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan. 

4.2.9 Penghitungan Nilai Servqual (Gap) Keseluruhan 

Hasil penghitungan Nilai Servqual (Gap) secara keseluruhan dari 

selisih tingkat persepsi dan harapan menunjukkan sampai sejauh mana 

pihak Assalaam Hypermarket telah memberikan pelayanan sesuai 

dengan keinginan pelanggannya. Peran gap keseluruhan akan 

memberikan informasi seberapa besar tingkat kepentingan dan 

seberapa jauh peran kriteria tersebut dalam memberikan peningkatan 

kualitas pelayanan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.6 Nilai Servqual (Gap) Keseluruhan Antara Persepsi 
dan Harapan Pelanggan 

No. Dimensi Persepsi Harapan Gap Ranking 

1 Responsivines 4,709 8,654 -3,944 5 
2 Empaty 4,913 8,529 -3,616 4 

3 Reliability 5,253 8,562 -3,308 3 
4 Tangibles 5,562 8,668 -3,106 2 
5 Assurance 5,697 8,599 -2,903 1 
    5,2268 8,6024 -3,3754   
 

Dari hasil perhitungan gap secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa nilai gap negatif berarti apa yang diharapkan pelanggan belum 

sesuai dengan apa yang diperoleh pelanggan di Hypermarket 

Assalaam. 



4.3 Analisa Data 

4.3.1 Analisa Hasil Pengujian 

a. Uji Kecukupan Data 

Dengan menggunakan rumus Bernouli, jumlah responden sebanyak 45 

orang. Dari 45 responden tersebut, kuisioner disebarkan secara 

bertahap. Tahap pertama jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 1 

kuisioner, tahap kedua sebanyak 30 kuisioner dan tahap ketiga 

disebarkan 15 kuisioner. 

b. Uji Validitas Data 

Uji Validitas dilakukan pada semua data, yaitu data Persepsi 

Pelanggan dan Data Harapan Pelanggan. Dari semua data dinyatakan 

valid karena nilai r hitung dari semua kriteria lebih besar dari r tabel 

(0,294). 

c. Uji Realibilitas Data 

Hasil Uji Reliabilitas dinyatakan bahwa semua data (persepsi 

pelanggan dan harapan pelanggan) adalah reliabel. Hal ini disebabkan 

hasil Chronbach alpha > 0,6. Dari perhitungan data diperoleh nilai 

alpha persepsi dan harapan masing-masing  sebesar 0,8974 dan 0,8478. 

4.3.2 Analiasa Hasil Pengolahan 

a. Penghitungan Nilai Defuzzyfikasi Persepsi Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data setelah defuzzyfikasi dengan menggunakan 

software Ms. Excel dapat diketahui nilai persepsi tertinggi dari kualitas 

pelayanan jasa Assalaam Hypermarket pada pelanggan adalah Lokasi  



yang mudah dijangkau dan strategis dengan nilai 6,402 dan nilai 

terendah adalah tempat parkir yang luas dengan nilai 5,509 

b. Penghitungan Nilai Deffuzyfikasi Harapan Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data yang harapan pelanggan setelah 

defuzzyfikasi dengan dapat diketahui nilai harapan tertinggi dari 

Assalaam Hypermarket pada pelanggan adalah Lokasi  yang mudah 

dijangkau dan strategis dengan nilai 8,961 dan nilai terendah adalah 

Pihak Assalaam Hypermarket selalu memunculkan barang-barang 

dengan merk terbaru yang belum ada dipasaran dengan nilai 8,420. 

c. Penghitungan Nilai Servqual ( Gap ) Per Kriteria antara Persepsi dan 

Harapan Pelanggan. 

Kualitas layanan tiap kriteria direpresentasikan dengan nilai gap yang 

diperoleh. Nilai gap yang negatif menunjukkan bahwa kualitas layanan 

suatu kriteria kurang baik sehingga perlu ditingkatkan. Idealnya nilai 

gap sama dengan nol, dimana nilai persepsi sama dengan harapan 

pelanggan, sehingga dapat dikatakan persepsi sudah sesuai dengan 

harapan yang mengindikasikan kriteria kualitas layanan. Untuk itu 

kriteria harus dipertahankan. Apabila nilai yang diperoleh adalah 

positif, berati persepsi melebihi harapan pelanggan. Semakin besar 

nilai negatif suatu gap, maka kriteria tersebut menjadi prioritas utama 

untuk ditingkatkan kualitasnya. 

Dari hasil penghitungan Nilai Servqual (gap) per kriteria dari selisih 

tingkat persepsi dan harapan menunjukkan sampai sejauh mana pihak 



Assalaam Hypermarket telah memberikan pelayanan sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Peran bobot dalam gap akan memberikan tingkat 

kepentingan seberapa jauh peran kriteria tersebut dalam memberikan 

peningkatan kualitas pelayanan. Hasil Gap tertinggi adalah pada 

tempat parkir yang luas dengan nilai -4,179 dan nilai Gap terendah 

pada kriteria Lokasi yang mudah dijangkau dan strategis dengan nilai    

-2,559.  

Berikut ini adalah 5 kriteria dengan nilai servqual terbesar yang harus 

menjadi perhatian Assalaam Hypermarket, yaitu : 

Tabel 4.7 Nilai Servqual Per Kriteria Terbesar 

No Kriteria Nilai Servqual 

1 Tempat parkir yang luas -4,179 

2 Ketersediaan sarana komunikasi -4,122 

3 Respon pihak manajemen dengan adanya 
permintaan dari pelanggan yang dianggap hal 
baru 

-4,074 

4 Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada 
keluan dari pelanggan 

-3,956 

5 Respon pihak manajemen dengan adanya 
kritik dan saran dari para pelanggan 

-3,928 

 
Dari urutan 5 kriteria diatas yang perlu mendapatkan perhatian dari 

Assalaam Hypermarket, karena kelima kriteria tersebut sangat 

dirasakan kurang oleh para pelanggan. Apabila hal ini tidak segera di 

lakukan maka akan berakibat pelanggan akan pindah ketempat lain. 

Sedangkan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara 

lain : 



1) Tempat parkir yang luas 

• Memperluas parkir terutama parkir sepeda motor. 

• Merubah layout tempat parkir mobil dan motor agar lebih luas. 

2) Ketersediaan sarana komunikasi 

• Memfungsikan sarana komunikasi terutama telpon umum dan 

melengkapi fasilitasnya. 

• Membuat tempat khusus telpon yang tertutup, yang sekiranya 

tidak ada ganguan suara lain. 

• Ruang informasi yang strategis dan mudah terlihat. 

3) Respon pihak manajemen dengan adanya permintaan dari 

pelanggan yang dianggap hal baru 

• Pihak manajemen harus melakukan pemantauan langsung 

kepelanggan sehingga bisa tahu kekurangan yang dimiliki. 

4) Kecepatan tindakan karyawan pada saat ada keluan dari pelanggan 

• Pihak manajemen harus melakukan pelatihan dan training 

karyawan tentang pelayanan pelanggan dan bagaimana 

mengatasi masalah. 

• Pada setiap kassa sebaiknya terdapat 2 karyawan, sehingga jika 

terdapat keluhan dapat cepat terselesaikan. 

• Adanya petugas/karyawan yang selalu berjaga dan mengontrol 

barang. 

 

 



5) Respon pihak manajemen dengan adanya kritik dan saran dari para 

pelanggan 

• Memperbaiki kinerja manajemen untuk lebih merespon 

keluhan dan permintaan pelanggan. 

• Menyediakan kotak saran 

d. Penghitungan Nilai Servqual ( Gap ) Per Dimensi antara Persepsi dan 

Harapan Pelanggan. 

Hasil perhitungan gap per dimensi menunjukkan bahwa Dimensi 

Assurance menempati ranking yang pertama dengan nilai -2,903 dan 

kemudian diikuti Dimensi Tangibles (-3.106), Dimensi Reliability (-

3.308), Dimensi Empaty(-3.616), dan ranking terakhir adalah Dimensi 

Responsivines (-3,284). Hal ini menunjukkan bahwa kriteria-kriteria 

dalam Dimensi Assurance sangat perlu atau lebih diprioritaskan untuk 

dilakukan perbaikan 

e. Penghitungan Nilai Servqual ( Gap ) Keseluruhan antara Persepsi dan 

Harapan Pelanggan.  

Hasil perhitungan gap secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai 

gap negatif sebesar -3,3754, berarti apa yang diharapkan pelanggan 

belum sesuai dengan apa yang diperoleh pelanggan di Assalaam 

Hypermarket. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan analisa, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian konsumen terhadap kualitas 

pelayanan adalah tingkat pelayanan yang mereka terima, tingkat 

kemudahan, besarnya harga barang, kemudahan informasi, kecepatan dan 

kecakapan pelayanana, dan tanggap terhadap keluhan pelanggan. 

2. Berdasarkan pengolahan dan analisa data fuzzy-servqual per kriteria dapat 

diketahui bahwa tingkat kualitas pelayanan Assalaam Hypermarket secara 

keseluruhan memiliki nilai negatif. Sehingga pelanggan belum puas 

terhadap jasa pelayanan yang diberikan Assalaam Hypermarket. 

3. Kriteria yang memiliki nilai gap tertinggi yaitu tempat parkir yang luas. 

Dengan demikian kriteria ini merupakan kriteria yang banyak dikeluhkan 

pelanggan sehingga perlu segera dilakukan perbaikan. Sedangkan kriteria 

yang ranking terendah adalah kriteria lokasi yang mudah dijangkau dan 

strategis. 

 
5.2 Saran 

1. Dalam peningkatan pelayanan pada pelanggan, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen Assalaam 

Hypermarket. 



2. Setiap keputusan yang akan diambil, hendaknya pihak manajemen banyak 

melakukan koordinasi dan perhitungan yang matang demi memperkecil 

resiko/kerugian. 
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