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Abstrak 

 

Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman pada saat 

ini. Terdapat berbagai bisnis yang dirintis, misalnya bisnis dalam bidang makanan asli daerah. Di Kota 

Solo banyak didirikan gallery oleh-oleh yang menjual berbagai makanan khas dengan tujuan membantu 

wisatawan dalam menemukan makanan khas daerah yang dapat dijadikan untuk oleh-oleh. Semakin 

banyak gallery yang didirikan semakin pesat pula persaingan bisnis. Untuk mempertahankan gallery 

dari persaingan bisnis membuat gallery Oleh-oleh Khas Solo Cokro lebih meningkatkan kualitas layanan 

guna memenuhi kebutuhan konsumen sehingga konsumen dapat merasa puas terhadap layanan yang 

diberikan gallery. Layanan yang optimal akan berdampak positif bagi perkembangan gallery untuk lebih 

maju dan dapat bersaing dengan gallery lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen dan kualitas layanan yang 

diberikan oleh gallery. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Importance 

Performance Analysis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

penyebaran kuesioner untuk pengunjung. Pengolahan data pada metode ini menggunakan uji validitas, 

uji reliabilitas, perhitungan rata-rata kinerja dan kepentingan, perhitungan tingkat kesesuain, perhitungan 

rata-rata skor kinerja dan kepentingan, pembuatan grafik Importance Performance Analysis dan analisis 

hasil pengolahan data. 

Hasil penelitian dengan menggunakan Importance Performance Analysis diperoleh bahwa 

dalam kuadran Importance Performance Analysis terdapat 2 atribut yang berada pada kuadran A 

memerlukan usaha perbaikan yaitu kebersihan, keamanan, dan kerapian di dalam maupun diluar gallery 

dan terdapat tempat parkir, tempat pembuangan sampah dan tempat tunggu sopir. Untuk 17 atribut yang 

terdapat pada kuadran B, C dan D tidak memerlukan perbaikan karena telah sesuai dengan keinginan 

konsumen. 

  

 

Kata Kunci:  Importance Performance Analysis, Kualitas Layanan Jasa, dan Kepuasan Pelanggan 

 

 

Pendahuluan 

 

Perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat menunjukkan adanya persaingan yang 

semakin ketat. Hal itu juga dirasakan bagi perusahaan dagang yang bersaing untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas s berkaitan erat dengan 

kepuasan pelanggan dan dapat memberikan dorongan khusus bagi pelanggan untuk menjalin relasi 

saling menguntungkan dengan perusahaan.  

Disetiap daerah terdapat usaha dagang yang sangat diminati oleh para pebisnis. Salah satunya 

adalah usaha dagang yang menjual berbagai jenis makanan yang berasal dari daerah tersebut yang sering 

disebut dengan gallery oleh-oleh. Salah satu gallery oleh-oleh yang terkenal di kota Solo adalah gallery 

oleh-oleh “COKRO”. Di gallery inilah pengunjung sering mengeluh mengenai kualitas pelayanan yang 
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diberikan karyawan gallery kepada konsumen. Daya tanggap karyawan yang kurang baik membuat 

pengunjung merasa tidak puas dalam berkujung ke gallery sehingga pengunjung berharap agar kualitas 

pelayanan karyawan diperbaiki untuk kepuasan konsumen dalam berkunjung ke gallery tersebut. 

Adapun cara yang tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan tersebut adalah dengan menggunakan 

metode Importance Performance Analysis.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kualitas pelayanan di gallery oleh-oleh khas Solo “COKRO” terhadap konsumen. 

2. Mengetahui atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen dalam menerima pelayanan dari karyawan gallery oleh-oleh 

khas Solo “COKRO”. 

Batasan penelitian: 

1. Penelitian menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan jumlah sampel 

75 orang. 

2. Penelitian ini dilakukan di gallery oleh-oleh khas Solo “COKRO” untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang diinginkan konsumen. 

3. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diambil dari kuesioner yang dibagikan 

kepada konsumen serta wawancara dengan pemilik gallery dan karyawannya. 

 

Landasan Teori 

 

Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber 

daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka peroleh 

dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan dari suatu perusahaan. Apabila layanan yang 

diterima sesuai dengan yang diharapkan konsumen, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai 

kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas layanan dipersepsikan buruk. 

Menurut Kotler (2004) kepuasan pelanggan yaitu tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived 

performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Konsumen yang puas terhadap 

produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa 

pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari. Adapun faktor penentu kepuasan 

konsumen: 

1. Kualitas Produk 

2. Kualitas pelayanan 

3. Emosional 

4. Harga  

5. Biaya 

Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk membandingkan sampai sejauh mana 

antara kinerja/pelayanan yang dapat dirasakan oleh konsumen dibandingkan terhadap tingkat kepuasan 

yang diinginkan. Importance Performance Analysis (IPA) bertujuan untuk menampilkan informasi 

berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan sangat mempengaruhi loyalitas dan 

kepuasan mereka. IPA digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram importance-performance 

untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan penjelasan data. Grafik IPA dibagi menjadi empat 

buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran importance-performance seperti yang terlihat pada Gambar 

1: 
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Pada metode ini terdiri dari 2 variabel yaitu huruf X dan Y, untuk X merupakan tingkat kinerja 

karyawan yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan, sedangkan Y merupakan tingkat 

kepentingan pelanggan. 

Adapun rumus yang digunakan adalah persamaan 1: 

Tki =  Xi     x 100%  ………………………………………………...(persamaan 1) 

                    Yi  

Keterangan: 

Tki = Tingkat kesesuaian responden 

Xi  = Skor penilaian kinerja 

Yi  = Skor kepentingan pelanggan 

Maka, untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah dengan persamaan 2 dan 3: 

X = ∑ Xi   …………………………………………….(persamaan 2)  

          n 

Y = ∑ Yi   …………………………………………….(persamaan 3) 

           n 

Keterangan: 

X = Skor rata-rata tingkat pelaksanaan/realita 

Y = Skor rata-rata tingkat kepentingan/ekspektasi 

n = Jumlah responden 

Diagram Kartesius dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titk ( X, Y ). 

Dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja dan Y adalah rata-rata skor tingkat 

kepentingan. 

Rumus selanjutnya yang digunakan adalah persamaan 4 dan 5: 

X =   ………………………………………..(persamaan 4) 

          N 

Y=  ………………………………………..(persamaan 5) 

         N 

Keterangan: 

K = Banyaknya faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

 

Metodologi Penelitian 

 

Obyek penelitian dalam laporan Tugas Akhir ini peneliti mengambil di obyek di gallery oleh-

oleh khas Solo “COKRO” yang berlokasi di Jl. Dr. Radjiman 609 Surakarta.  

Tahapan penelitian: 

 



1. Observasi  

Metode pengamatan dilakukan dengan mengamati langsung obyek studi. 

2. Studi pustaka 

Studi kepustakaan dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

3. Wawancara  

Melakukan tanya jawab kepada pemilik gallery dan karyawan. 

4. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. 

Responden dalam penelitian merupakan sampel pengunjung. 

5. Pengolahan data 

a. Menentukan variabel amatan 

Menentukan variabel yang diukur, kemudian diturunkan menjadi atribut-atribut yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. 
b. Pembobotan 

Pembobotan menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat kepuasan dan kepentingan 

konsumen. 

c. Mengukur tingkat kesesuaian 

Pengukuran tingkat kesesuaian antara penilaian terhadap kepuasaan (X) dan penilaian tingkat 

kepentingan (Y) atribut-atribut pada IPA 

d. Membuat diagram kartesius 

Dalam membuat diagram kartesius sumbu X adalah skor tingkat kepuasan konsumen, sumbu Y 

adalah skor tingkat kepentingan konsumen. 

e. Analisa hasil pengolahan data 

Tahap penjabaran hasil dari masing-masing kuadran pada diagram importance performance 

analysis. 

6. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil pengolahan data dan pemberian saran terhadap gallery. 

 

Pengolahan Data 

 

PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara, observasi dan kuesioner yang 

dibagikan kepada beberapa pengunjung. Untuk tahap awal pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara untuk mengetahui variabel-variabel yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pembuatan 

kuesioner terbuka.  

Hasil dari kuesioner terbuka dijabarkan menjadi atribut-atribut yang digunakan untuk pembuatan 

kuesioner tertutup. Dari penjabaran atribut tersebut menghasilkan 22 pertanyaan, diantaranya: 

Tabel 1. Atribut pertanyaan 

No Pertanyaan 

1. Kebersihan, keamanan dan kerapian di dalam maupun di luar toko. 

2. Karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, dan menarik.  

3. Penataan interior dan eksterior toko yang teratur dan rapi. 

4. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki toko memadai dan modern. 

5. Terdapat tempat parkir, tempat pembuangan sampah dan tempat tunggu sopir. 

6. Ketepatan waktu karyawan toko dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja. 

7. Karyawan bersikap ramah dan sabar dalam melayani konsumen yang bermasalah. 

8. Memberikan informasi kepada konsumen yang memesan makanan dalam bentuk box 

mengenai jenis makanan dan pengambilan makanan yang telah dipesan. 

9. Karyawan memberikan pelayanan yang baik pada saat kesan pertama konsumen berkunjung. 



10. Karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan konsumen. 

11. Kemampuan karyawan dalam membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. 

12. Karyawan toko bersedia dalam membantu konsumen mengantarkan barang ke kendaraan 

konsumen. 

13. Karyawan toko berkenan membantu konsumen yang bingung dalam memilih barang yang 

diinginkan konsumen. 

14. Karyawan toko siap setiap saat dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja 

15. Dapat melakukan penukaran produk makanan kemasan yang telah dibeli dengan produk 

yang berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam pembelian. 

16. Pelayanan terhadap keluhan konsumen yang berbelanja. 

17. Keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran maupun pengembalian uang kepada 

konsumen. 

18. Pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis jika terdapat keluhan pada konsumen. 

19. Karyawan toko mengucapkan salam pembuka pada awal pelayanan  

20. Karyawan toko memberikan pelayanan yang adil kepada semua konsumen yang berbelanja 

21. Hubungan karyawan dengan konsumen yang terjalin dengan baik. 

22. Karyawan mampu menjawab keluhan konsumen dan menampung saran konsumen. 

 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabelnya. Setiap pertanyaan pada setiap atribut dimensi kualitas pelayanan memiliki nilai koefisien 

korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,188. Dengan demikian setiap atribut dimensi kualitas 

pelayanan dinyatakan valid. Dari perhitungan dengan menggunakan Software SPSS didapatkan hasil 

seperti dalam tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 

No Pertanyaan 
Besaran r 

r tabel Ket 
Kinerja Kepentingan 

1. Kebersihan, keamanan dan kerapian di dalam 

maupun di luar toko. 
0,256 0,242 0,188 Valid 

2. Karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, dan 

menarik.  
0,272 0,342 0,188 Valid 

3. Penataan interior dan eksterior toko yang teratur 

dan rapi. 
0,360 0,405 0,188 Valid 

4. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki toko 

memadai dan modern. 
0,229 0,260 0,188 Valid 

5. Terdapat tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah dan tempat tunggu sopir. 
0,458 0,457 0,188 Valid 

6. Ketepatan waktu karyawan toko dalam melayani 

konsumen yang datang untuk berbelanja. 
0,4228 0,445 0,188 Valid 

7. Karyawan bersikap ramah dan sabar dalam 

melayani konsumen yang bermasalah. 
0,189 0,430 0,188 

Tidak 

Valid 

8. Memberikan informasi kepada konsumen yang 

memesan makanan dalam bentuk box mengenai 

jenis makanan dan pengambilan makanan yang 

telah dipesan. 

0,359 0,407 0,188 Valid 

9. Karyawan memberikan pelayanan yang baik 

pada saat kesan pertama konsumen berkunjung. 
0,196 0,445 0,188 

Tidak 

Valid 



10. Karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang diinginkan konsumen. 
0,434 0,431 0,188 Valid 

11. Kemampuan karyawan dalam membantu 

konsumen untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. 

0,392 0,438 0,188 Valid 

12. Karyawan toko bersedia dalam membantu 

konsumen mengantarkan barang ke kendaraan 

konsumen. 

0,208 0,427 0,188 
Tidak 

Valid 

13. Karyawan toko berkenan membantu konsumen 

yang bingung dalam memilih barang yang 

diinginkan konsumen. 

0,356 0,440 0,188 Valid 

14. Karyawan toko siap setiap saat dalam melayani 

konsumen yang datang untuk berbelanja 
0,523 0,384 0,188 Valid 

15. Dapat melakukan penukaran produk makanan 

kemasan yang telah dibeli dengan produk yang 

berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam 

pembelian. 

0,529 0,356 0,188 Valid 

16. Pelayanan terhadap keluhan konsumen yang 

berbelanja. 
0,439 0,390 0,188 Valid 

17. Keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran 

maupun pengembalian uang kepada konsumen. 
0,427 0,360 0,188 Valid 

18. Pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis 

jika terdapat keluhan pada konsumen. 
0,577 0,398 0,188 Valid 

19. Karyawan toko mengucapkan salam pembuka 

pada awal pelayanan  
0,364 0,611 0,188 Valid 

20. Karyawan toko memberikan pelayanan yang adil 

kepada semua konsumen yang berbelanja 
0,472 0,341 0,188 Valid 

21. Hubungan karyawan dengan konsumen yang 

terjalin dengan baik. 
0,438 0,351 0,188 Valid 

22. Karyawan mampu menjawab keluhan konsumen 

dan menampung saran konsumen. 
0,646 0,342 0,188 Valid 

Pada uji validitas kinerja terdapat 3 atribut yang tidak valid yaitu atribut 7, 9, dan 12. Ketiga atribut 

tersebut berisikan pernyataan karyawan bersikap ramah dan sabar dalam melayani konsumen yang 

bermasalah, karyawan memberikan pelayanan yang baik pada saat kesan pertama konsumen berkunjung, 

dan karyawan toko bersedia dalam membantu konsumen mengantarkan barang ke kendaraan konsumen 

sehingga ketiga atribut tersebut perlu dihapus/dibuang. 

Jadi, atribut yang digunakan sebagai data mentah untuk pengolahan data dengan menggunakan 

importance performance analysis berjumlah 19 atribut. Dari 19 atribut kemudian di uji kembali dengan 

menggunakan uji validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas 

No Pertanyaan 
Besaran r 

r tabel Ket 
Kinerja Kepentingan 

1. Kebersihan, keamanan dan kerapian di dalam 

maupun di luar toko. 
0,281’ 0,267’ 0,188 Valid 

2. Karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, dan 

menarik.  
0,329” 0,410” 0,188 Valid 

3. Penataan interior dan eksterior toko yang teratur 

dan rapi. 
0,408” 0,406” 0,188 Valid 

4. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki toko 

memadai dan modern. 
0,254’ 0,351’ 0,188 Valid 



5. Terdapat tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah dan tempat tunggu sopir. 
0,439” 0,485” 0,188 Valid 

6. Ketepatan waktu karyawan toko dalam melayani 

konsumen yang datang untuk berbelanja. 
0,445” 0,424” 0,188 Valid 

7. Memberikan informasi kepada konsumen yang 

memesan makanan dalam bentuk box mengenai 

jenis makanan dan pengambilan makanan yang 

telah dipesan. 

0,294’ 0,396” 0,188 Valid 

8. Karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang diinginkan konsumen. 
0,416” 0,385” 0,188 Valid 

9. Kemampuan karyawan dalam membantu 

konsumen untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. 

0,357” 0,376” 0,188 Valid 

10. Karyawan toko berkenan membantu konsumen 

yang bingung dalam memilih barang yang 

diinginkan konsumen. 

0,340” 0,438” 0,188 Valid 

11. Karyawan toko siap setiap saat dalam melayani 

konsumen yang datang untuk berbelanja 
0,529” 0,359” 0,188 Valid 

12. Dapat melakukan penukaran produk makanan 

kemasan yang telah dibeli dengan produk yang 

berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam 

pembelian. 

0,513” 0,343” 0,188 Valid 

13. Pelayanan terhadap keluhan konsumen yang 

berbelanja. 
0,496” 0,429” 0,188 Valid 

14. Keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran 

maupun pengembalian uang kepada konsumen. 
0,438” 0,410” 0,188 Valid 

15. Pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis 

jika terdapat keluhan pada konsumen. 
0,571” 0,421” 0,188 Valid 

16. Karyawan toko mengucapkan salam pembuka 

pada awal pelayanan  
0,394” 0,590” 0,188 Valid 

17. Karyawan toko memberikan pelayanan yang adil 

kepada semua konsumen yang berbelanja 
0,490” 0,365” 0,188 Valid 

18. Hubungan karyawan dengan konsumen yang 

terjalin dengan baik. 
0,475” 0,342” 0,188 Valid 

19. Karyawan mampu menjawab keluhan konsumen 

dan menampung saran konsumen. 
0,648” 0,352” 0,188 Valid 

Hasil penghitungan uji reliabilitas masing-masing atribut dapat disajikan dalam tabel 4 berikut: 

Tabel 4 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Pertanyaan Kinerja Kepentingan r tabel Ket 

1 Kebersihan, keamanan dan kerapian di dalam 

maupun di luar toko. 
0,241 0,202 0,188 Reliabel 

2 Karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, 

dan menarik.  
0,260 0,339 0,188 Reliabel 

3 Penataan interior dan eksterior toko yang 

teratur dan rapi. 
0,353 0,341 0,188 Reliabel 

4 Fasilitas dan peralatan yang dimiliki toko 

memadai dan modern. 
0,199 0,295 0,188 Reliabel 

5 Terdapat tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah dan tempat tunggu sopir. 
0,388 0,429 0,188 Reliabel 

6 Ketepatan waktu karyawan toko dalam 0,398 0,370 0,188 Reliabel 



melayani konsumen yang datang untuk 

berbelanja. 

7 Memberikan informasi kepada konsumen 

yang memesan makanan dalam bentuk box 

mengenai jenis makanan dan pengambilan 

makanan yang telah dipesan. 

0,238 0,332 0,188 Reliabel 

8 Karyawan memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang diinginkan konsumen. 
0,369 0,335 0,188 Reliabel 

9 Kemampuan karyawan dalam membantu 

konsumen untuk mendapatkan barang yang 

dibutuhkan. 

0,313 0,322 0,188 Reliabel 

10 Karyawan toko berkenan membantu 

konsumen yang bingung dalam memilih 

barang yang diinginkan konsumen. 

0,285 0,388 0,188 Reliabel 

11 Karyawan toko siap setiap saat dalam 

melayani konsumen yang datang untuk 

berbelanja 

0,489 0,312 0,188 Reliabel 

12 Dapat melakukan penukaran produk makanan 

kemasan yang telah dibeli dengan produk 

yang berlainan jenis apabila terjadi kesalahan 

dalam pembelian. 

0,470 0,288 0,188 Reliabel 

13 Pelayanan terhadap keluhan konsumen yang 

berbelanja. 
0,440 0,364 0,188 Reliabel 

14 Keamanan dan keakuratan transaksi 

pembayaran maupun pengembalian uang 

kepada konsumen. 

0,379 0,356 0,188 Reliabel 

15 Pelayanan untuk penukaran produk yang 

sejenis jika terdapat keluhan pada konsumen. 
0,528 0,373 0,188 Reliabel 

16 Karyawan toko mengucapkan salam pembuka 

pada awal pelayanan  
0,341 0,528 0,188 Reliabel 

17 Karyawan toko memberikan pelayanan yang 

adil kepada semua konsumen yang berbelanja 
0,438 0,309 0,188 Reliabel 

18 Hubungan karyawan dengan konsumen yang 

terjalin dengan baik. 
0,427 0,293 0,188 Reliabel 

19 Karyawan mampu menjawab keluhan 

konsumen dan menampung saran konsumen. 
0,597 0,299 0,188 Reliabel 

Hasil dari uji reliabilitas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa butir pertanyaan untuk setiap atribut 

apabila dibandingkan dengan r tabel menunjukkan bahwa semua atribut yang diteliti lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,188 sehingga seluruh atribut penelitian dinyatakan reliabel. 

 

PERHITUNGAN TINGKAT KESESUAIAN: 

Perhitungan tingkat kesesuaian mempunyai arti yaitu hasil perbandingan skor kinerja dengan skor 

kepentingan. Tingkat kesesuaian akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hasil dari perhitungan tingkat kesesuaian dapat dilihat pada tabel 5: 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian 

Pertanyaan 
Kinerja Kepentingan 

Tingkat Kesesuaian 
Xi Rata-rata Yi Rata-rata 

1. 270 3,6 317 4,23 85,17% 

2. 270 3,6 303 4,04 89.11% 

3. 265 3,53 299 3,99 88,63% 



4. 250 3,33 314 4,19 79,62% 

5. 273 3,64 317 4,23 86,12% 

6. 266 3,55 308 4,11 86,36% 

7. 289 3,85 302 4,03 95,69% 

8. 284 3,79 315 4,2 90,16% 

9. 285 3,8 312 4,16 91,35% 

10. 303 4,04 326 4,35 92,94% 

11. 292 3,89 325 4,33 89,85% 

12. 293 3,91 301 4,01 97,34% 

13. 279 3,72 310 4,13 90% 

14. 302 4,03 324 4,32 93,21% 

15. 305 4,07 329 4,39 92,71% 

16. 233 3,11 297 3,96 78,45% 

17. 321 4,28 321 4,28 100% 

18. 319 4,25 332 4,43 96,08% 

19. 301 4,01 334 4,45 90,12% 

 

Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil kuesioner dari 75 responden, maka dapat diketahui tingkat kepuasan konsumen 

dengan melihat tabel dibawah ini, apakah tingkat kepuasan konsumen termasuk dalam kategori tidak 

puas atau puas. 

Tabel 6 Penilaian dan Kelas Interval 

Interval Penilaian 

19 – 37 Sangat tidak puas 

38 – 56 Tidak puas 

57 – 75 Cukup puas 

76 – 94 Puas 

95 – 113 Sangat puas 

Untuk hasil dari perhitungan kuesioner dapat disimpulkan pada tabel 7. 

  Tabel 7 Hasil Jawaban Kuesioner 

Responden Kinerja Keterangan Kepentingan Keterangan 

1 270 Puas 317 Sangat Puas 

2 270 Puas 303 Sangat Puas 

3 265 Puas 299 Puas 

4 250 Puas 314 Sangat Puas 

5 273 Puas 317 Sangat Puas 

6 266 Puas 308 Sangat Puas 

7 289 Puas 302 Sangat Puas 

8 284 Puas 315 Sangat Puas 

9 285 Puas 312 Sangat Puas 

10 303 Puas 326 Sangat Puas 

11 292 Puas 325 Sangat Puas 

12 293 Puas 301 Sangat Puas 

13 279 Puas 310 Sangat Puas 

14 302 Puas 324 Sangat Puas 

15 305 Puas 329 Sangat Puas 

16 233 Puas 297 Puas 

17 321 Puas 321 Sangat Puas 

18 319 Puas 332 Sangat Puas 



19 301 Puas 334 Sangat Puas 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil pengukuran kepuasan untuk kinerja terdapat 75 responden merasa 

puas. Sedangkan untuk kepentingan terdapat beberapa responden merasa puas tetapi kebanyakan 

responden merasa sangat puas 

 

Diagram Importance Performance Analysis 

Langkah yang digunakan untuk membuat diagram kartesius adalah dengan menentukan nilai rata-rata 

setiap atribut yaitu X dan Y, dimana nilai perhitungannya telah diperoleh dari perhitungan yang 

dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui hasilnya dapat dilihat pada gambar 2. 

Gambar 2. Diagram Importance Performance Analysis 

 
Keterangan: 

1. Atribut-atribut yang termasuk ke dalam kuadran A (atribut-atribut yang dianggap sangat penting 

tetapi pihak gallery belum melakukan sesuai keinginan konsumen) adalah: 

a. Kebersihan, keamanan, dan kerapian di dalam maupun diluar gallery. 

b. Terdapat tempat parkir, tempat pembuangan sampah dan tempat tunggu sopir. 

2. Atribut-atribut yang termasuk ke dalam kuadran B (atribut-atribut yang dianggap penting dan telah 

dilakukan pihak gallery sehingga dapat memuaskan konsumen) adalah: 

a. Karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan konsumen 

b. Karyawan gallery berkenan membantu konsumen yang bingung dalam memilih barang yang 

diinginkan konsumen 

c. Karyawan gallery siap setiap saat dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja 

d. Keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran maupun pengembalian uang kepada konsumen 

e. Pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis jika terdapat keluhan pada konsumen 

f. Karyawan gallery memberikan pelayanan yang adil kepada semua konsumen yang berbelanja 

g. Hubungan karyawan dengan konsumen yang terjalin dengan baik 

h. Karyawan mampu menjawab keluhan konsumen dan menampung saran konsumen 

3. Atribut-atribut yang termasuk ke dalam kuadran C (atribut-atribut yang dianggap kurang penting 

oleh konsumen dan pelaksanaannya kurang memuaskan) adalah: 

a. Karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, dan menarik 

b. Penataan interior dan eksterior toko yang teratur dan rapi 

c. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki gallery memadai dan modern. 

d. Ketepatan waktu karyawan gallery dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja 

e. Pelayanan terhadap keluhan konsumen yang berbelanja 

f. Karyawan gallery mengucapkan salam pembuka ada awal pelayanan 

4. Atribut-atribut yang termasuk ke dalam kuadran D (atribut-atribut yang dianggap kurang penting 

oleh konsumen dan pelaksanaannya kurang penting tetapi dapat memuaskan konsumen) adalah: 

a. Memberikan informasi kepada konsumen yang memesan makanan dalam bentuk box mengenai 

jenis makanan dan pengambilan makanan yang telah dipesan. 



b. Kemampuan karyawan dalam membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan 

c. Dapat melakukan penukaran produk makanan kemasan yang telah dibeli dengan produk yang 

berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam pembelian 

 

Analisa Hasil Pengolahan Data 

 

 Dari hasil pengolahan data keseluruhan dapat diketahui bahwa seluruh data kuesioner yang 

berjumlah 19 atribut dan disebarkan ke 75 responden dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,188. Sedangkan untuk pengujian reliabilitasnya sangat reliabel karena r hitung lebih besar 

dari r tabel yantiu 0,188. Untuk hasil perhitungan action and hold, terdapat 10 atribut yang perlu 

dilakukan perbaikan (Action) dan terdapat 9 atribut yang perlu mendapat perhatian untuk dipertahankan 

oleh pihak gallery (Hold).  

 Untuk hasil pemetaan yang terdapat pada diagram kartesius terlihat beberapa atribut yang perlu 

dilakukan perbaikan dan terdapat beberapa atribut yang perlu dipertahankan oleh pihak gallery dengan 

tingkat kesesuaian sebesar 90,15. 

Adapun hasil pemetaannya adalah sebagai berikut: 

Kuadran A 

Dalam kuadran ini gallery perlu melakukan perbaikan sebaik mungkin untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen terhadap atribut yang termasuk dalam kuadran A. Dari diagram kartesius yang dibuat dapat 

diketahui bahwa atribut yang termasuk dalam kuadran A yaitu atribut 1 dan 5 meliputi kebersihan, 

keamanan, dan kerapian di dalam maupun diluar gallery dan terdapat tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah dan tempat tunggu sopir . Beberapa hal yang sebaiknya perlu dilakukan guna perbaikan terhadap 

atribut yang menjadi prioritas diatas antara lain perlunya dilakukan pembersihan ruangan setiap hari dan 

penataan gallery supaya gallery kelihatan bersih dan rapi dari luar maupun dalam, perlu adanya security 

untuk keamanan gallery, peluasan tempat parkir agar tidak menggangu jalan raya,  terdapat tempat 

penampungan sampah, dan terdapat ruangan khusus untuk istirahat sopir.  

Kuadran B 

Kuadran ini memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen dan atribut tersebut telah 

sesuai dengan keinginan konsumen sehingga konsumen merasa lebih puas. Atribut ini perlu 

dipertahankan oleh pihak gallery karena sudah bisa memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan 

konsumen. Adapun atribut yang termasuk kedalam kuadran ini adalah: 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, dan 19. 

Penjelasan dari 8 atribut di atas diantaranya karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen; karyawan gallery berkenan membantu konsumen yang bingung dalam memilih 

barang yang diinginkan konsumen; karyawan gallery siap setiap saat dalam melayani konsumen yang 

datang untuk berbelanja; keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran maupun pengembalian uang 

kepada konsumen; pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis jika terdapat keluhan pada 

konsumen; karyawan gallery memberikan pelayanan yang adil kepada semua konsumen yang 

berbelanja; hubungan karyawan dengan konsumen yang terjalin dengan baik; dan karyawan mampu 

menjawab keluhan konsumen dan menampung saran konsumen. 

Kuadran C 

Daerah yang berisikan atribut-atribut yang dianggap kurang penting dan pada kenyataannya kinerja 

gallery dinilai kurang memuaskan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kuadran ini pada waktu yang 

akan datang menjadi perhatian yang penting oleh konsumen, sehingga gallery juga harus 

mempertimbangkan hal tersebut. Atribut yang termasuk kedalam kuadran ini adalah: 2, 3, 4, 6, 13 dan 

16. Penjelasan dari 6 atribut di atas diantaranya karyawan toko berpenampilan rapi, sopan, dan menarik; 

penataan interior dan eksterior toko yang teratur dan rapi; fasilitas dan peralatan yang dimiliki gallery 

memadai dan modern; ketepatan waktu karyawan gallery dalam melayani konsumen yang datang untuk 

berbelanja; pelayanan terhadap keluhan konsumen yang berbelanja dan karyawan gallery mengucapkan 

salam pembuka ada awal pelayanan. 

 

 



Kuadran D 

Kuadran yang dianggap kurang penting oleh konsumen dan kinerja yang dilakukannya dirasakan terlalu 

berlebihan, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perbaikan. Adapun atribut yang termasuk 

kedalam kuadran ini adalah: 7, 9 dan 12. Penjelasan dari 3 atribut di atas diantaranya memberikan 

informasi kepada konsumen yang memesan makanan dalam bentuk box mengenai jenis makanan dan 

pengambilan makanan yang telah dipesan; kemampuan karyawan dalam membantu konsumen untuk 

mendapatkan barang yang dibutuhkan dan dapat melakukan penukaran produk makanan kemasan yang 

telah dibeli dengan produk yang berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam pembelian. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kualitas pelayanan yang diberikan gallery cukup memuaskan bagi konsumen karena dilihat dari 

hasil perhitungan perkalian skala likert masih terdapat beberapa responden yang termasuk dalam 

kriteria cukup memuaskan. Hasil dari kepuasan responden tersebut dapat dilihat pada tabel interval 

dalam skala likert. 

2. Atribut-atribut yang terdapat pada peta Importance Performance Analysis diantaranya, kuadran A 

terdiri dari atribut kebersihan, keamanan, dan kerapian di dalam maupun diluar gallery dan terdapat 

tempat parkir, tempat pembuangan sampah dan tempat tunggu sopir. Kuadran B terdiri dari atribut 

karyawan memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan konsumen; karyawan gallery 

berkenan membantu konsumen yang bingung dalam memilih barang yang diinginkan konsumen; 

karyawan gallery siap setiap saat dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja; 

keamanan dan keakuratan transaksi pembayaran maupun pengembalian uang kepada konsumen; 

pelayanan untuk penukaran produk yang sejenis jika terdapat keluhan pada konsumen; karyawan 

gallery memberikan pelayanan yang adil kepada semua konsumen yang berbelanja; hubungan 

karyawan dengan konsumen yang terjalin dengan baik; dan karyawan mampu menjawab keluhan 

konsumen dan menampung saran konsumen. Kuadran C terdiri dari atribut karyawan toko 

berpenampilan rapi, sopan, dan menarik; penataan interior dan eksterior toko yang teratur dan rapi; 

fasilitas dan peralatan yang dimiliki gallery memadai dan modern; ketepatan waktu karyawan gallery 

dalam melayani konsumen yang datang untuk berbelanja; pelayanan terhadap keluhan konsumen 

yang berbelanja dan karyawan gallery mengucapkan salam pembuka ada awal pelayanan. Sedangkan 

kuadran D terdiri dari atribut memberikan informasi kepada konsumen yang memesan makanan 

dalam bentuk box mengenai jenis makanan dan pengambilan makanan yang telah dipesan; 

kemampuan karyawan dalam membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dan 

dapat melakukan penukaran produk makanan kemasan yang telah dibeli dengan produk yang 

berlainan jenis apabila terjadi kesalahan dalam pembelian. 

3. Hasil dari pengukuran kepuasan konsumen untuk kinerja terdapat 20 responden merasa puas dan 55 

responden merasa cukup puas. Sedangkan untuk kepentingan terdapat 19 responden merasa cukup 

puas dan 56 responden merasa puas sehingga perlu adanya usaha perbaikan untuk lebih memuaskan 

konsumen. Usaha perbaikan yang perlu dilakukan pihak gallery adalah dengan cara melengkapi 

fasilitas yang diinginkan konsumen, memberikan pelatihan khusus kepada karyawan agar tanggap 

terhadap konsumen dan menampung kritik dan saran dari konsumen untuk dievaluasi setiap bulan. 

Saran 

Adapun saran dari penenliti yang ditujukan kepada pihak gallery guna peningkatan kualitas 

pelayanannya, antara lain: 

1. Pihak gallery perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara pengadaan pelatihan dan evaluasi 

kinerja karyawan setiap sebulan sekali agar kualitas karyawan dalam melayani konsumen dapat 

memuaskan. 

2. Menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen agar mendapat nilai tambah dari konsumen atas 

pelayanan yang diberikan. 

3. Perlu adanya penambahan fasilitas dan peralatan yang modern guna memenuhi kebutuhan 

konsumen. Misalnya: toilet, kursi tunggu, pembatas pintu keluar masuk, mesin kasir, dan lain-lain 
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