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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2006:11), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

situasi atau kejadian dengan maksud mengadakan akumulasi data, memberikan 

deskriptif atau gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, serta 

mendapatkan gambaran tentang masalah yang dihadapi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah metode 

survei, sebab survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada, tanpa 

penyelidikan mengapa gejala-gejala tersebut ada. Jadi peneliti tidak perlu 

memperhitungkan hubungan antara variabel-variabel, karena hanya menggunakan 

data-data yang ada, bukan menguji hipotesis untuk memecahkan masalah. Survei 

dilakukan dengan sampel yang diambil dari suatu populasi dan dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang utama. Survei dapat 

memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan yang bersifat deskriptif, membantu 

membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan 
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sebelumnya dan membantu pelaksanaan evaluasi. Dalam penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui gambaran tentang tingkat kualitas jasa yang diberikan oleh PT 

Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang dengan cara membandingkan 

tingkat kepentingan nasabah dengan kinerja perusahaan. Hasil pengukuran yang 

didapat akan dijadikan evaluasi terhadap berbagai atribut pelayanan yang ada. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat penelitian tersebut dilakukan. Penelitian 

dilakukan di PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo Malang, tepatnya adalah Jl. 

MT. Haryono 160 Malang. Hal ini PT Bank Central Asia, Tbk KCP Dinoyo 

Malang merupakan salah satu bank terbesar yang sudah dikenal oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia. Disamping itu letak PT Bank Central Asia KCP 

Dinoyo Malang yang strategis dan mudah dijangkau oleh para nasabah. 

 

3.3 Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2006:80) populasi adalah “Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Dengan demikian populasi merupakan seluruh subyek dalam penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah pengguna jasa Tahapan BCA KCP 

Dinoyo Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Bank Central Asia KCP 

Dinoyo Malang, diketahui bahwa jumlah nasabah tabungan Tahapan BCA pada 
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PT Bank Central Asia KCP Dinoyo Malang sampai bulan Desember 2008 adalah 

sebanyak 9.293 nasabah.  

 

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi. Agar sampel yang diambil 

representatif atau mewakili populasi maka pengambilan sampelnya harus tepat. 

Menurut Sugiyono (2009:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Alasan digunakannya sampel dalam 

penelitian ini adalah jumlah elemen populasi relatif banyak sehingga tidak 

mungkin bila kuesioner harus  disebarkan kepada setiap elemen populasi yang ada 

dan proses penelitian dengan menggunakan data sampel relatif lebih cepat 

daripada  sensus karena data yang diproses lebih sedikit sehingga menghemat 

waktu dan biaya. 

        Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin 

dalam Umar (2003:78) sebagai berikut: 

2Ne + 1

N
 =n  

Dimana : 

n    =   ukuran sampel 

N   =   ukuran populasi 

 e   = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan     

sampel   yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu 10% = 0,1 

sehingga untuk populasi sejumlah 9.293 nasabah, maka sampel yang 

digunakan adalah: 
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Diketahui : 

 

 

  

= 98,93 ≈ 100 

 

 Dalam penelitian ini penulis membulatkan menjadi 100 orang responden. 

Jumlah ini sudah dianggap mewakili seluruh populasi nasabah Tahapan BCA 

sebagai sampel.  

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling adalah sampel 

dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbang tertentu sesuai dengan tujuan 

peneliti. Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber data primer pada 

penelitian ini adalah nasabah produk Tahapan BCA pada PT. Bank Central Asia, 

Tbk KCP Dinoyo Malang yang telah minimal dua tahun lamanya menjadi 

nasabah.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian secara 

langsung misalnya dari hasil wawancara maupun penyebaran kuesioner. 

29293(0,1)  1

9293
 n 

+
=

92,93  1

9293
 n 

+
=

93,93

9293
  =



 41 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melewati 

perantara. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi diantaranya data 

mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan dan lain-

lain. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 
 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain 

adalah: 

1. Kuesioner 

Merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan data dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden. Kuisioner 

dibagikan secara langsung oleh penulis kepada para responden yang ditemui 

secara langsung di PT Bank Central Asia KCP Dinoyo Malang. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  mengadakan Tanya 

jawab secara langsung kepada responden. Teknik ini diperlukan untuk 

memandu dalam pengisian kuesioner untuk mengatasi kekurangan kuesioner 

yang tidak kembali atau kesalahan data yang diisikan responden. 

3. Dokumentasi 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh antara lain jumlah 

nasabah pengguna jasa Tahapan BCA pada Bank Central Asia Kantor Cabang 
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Pembantu Dinoyo Malang dan gambaran umum Bank Central Asia Kantor 

Cabang Pembantu Dinoyo Malang. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Singarimbun dan Effendi (2006:34) mendefinisikan konsep sebagai 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari 

sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. 

Peranan konsep sangat besar karena konsep dapat menghubungkan dunia 

observasi, antara abstrak dan realita. Dari penjelasan tersebut, konsep merupakan 

definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan obyek tertentu. 

Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel 

tertentu. Variabel menurut Sugiyono (1997) dalam Umar (2003:47) adalah suatu 

atribut dari sekelompok obyek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu 

dengan yang lain dalam kelompok tersebut. 

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah: 

1. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Merupakan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan 

atas layanan yang mereka terima/peroleh. 

Variabel-variabel dari konsep kualitas pelayanan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan 

oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Kotler (2006:56), yaitu: 
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a. Tangible (X1) 

Adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan 

peralatan yang digunakannya (teknologi), serta penampilan karyawan. 

Indikatornya adalah bukti fisik (fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan 

yang digunakannya (teknologi), serta penampilan karyawan) 

Adapun item-item dari variabel ini adalah sebagai berikut: 

1) Tersedianya fasilitas fisik yang memadai 

2) Kebersihan dan kenyaman ruang tunggu 

3) Penampilan karyawan 

4) Tersedianya peralatan modern 

5) Penataan Ruang 

b. Reliability (X2) 

Adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Indikatornya adalah kemampuan Bank Central Asia Kantor Cabang 

Pembantu Dinoyo Malang untuk memberikan pelayanan. 

Didalam variabel ini item-item yang digunakan adalah: 

1) Kemampuan karyawan dalam menangani masalah yang dihadapi 

nasabah 

2) Kemudahan prosedur pelayanan Tahapan BCA  

3) Kecepatan dalam pelayanan 

4) Keakuratan informasi yang diberikan pihak bank kepada nasabah 
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c. Responsiveness (X3) 

Adalah suatu kemauan untuk membantu dan memberiakan pelayanan yang 

cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang 

jelas. 

Indikatornya adalah sikap cepat tanggap dalam melayani nasabah. 

Adapun item-item dari variabel ini adalah: 

1) Kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan dengan segera 

kepada nasabah 

2) Kesediaan karyawan dalam membantu nasabah 

3) Sikap karyawan yang cepat tanggap terhadap masalah yang dialami 

nasabah 

4) Kesungguhan karyawan dalam membantu memecahkan masalah 

d. Assurance (X4) 

Adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka 

dalam menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

Indikator adalah kemampuan memberikan jaminan kepada nasabah.  

Adapun item-item dari variabel ini adalah: 

1) Karyawan dapat dipercaya menjaga kerahasiaan rekening nasabah. 

2) Nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi di Bank Central 

Asia Kantor Cabang Pembantu Dinoyo Malang. 

3) Karyawan bersikap sopan dan ramah 

4) Pengetahuan karyawan mengenai Tahapan BCA dalam  menjawab 

pertanyaan nasabah 
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e. Empathy (X5) 

Adalah kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus 

kepada masing-masing pelanggan.  

Indikatornya adalah perhatian kepada nasabah. 

Adapun item-item dari variabel ini adalah: 

1) Kemampuan Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Dinoyo 

Malang dalam memberikan perhatian secara individu kepada nasabah. 

2) Pelayanan karyawan dengan cara yang simpatik kepada nasabah 

3) Kesediaan karyawan dalam mendengarkan saran dan keluhan dari 

nasabah 

 

2. Konsep Kepuasan Nasabah 

Kepuasan Nasabah (Y) merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh 

nasabah setelah menggunakan jasa Bank Central Asia Kantor Cabang 

Pembantu Dinoyo Malang. Penilaian kepuasan yang dilakukan nasabah 

mengacu pada penilaian seluruh pengalamannya selama menjadi pengguna 

jasa Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Dinoyo Malang. 

Indikatornya adalah tingkat kepuasan nasabah selama menjadi pengguna jasa 

Tabungan Tahapan BCA pada Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu 

Dinoyo Malang. 

Item-item dari variabel ini adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan sesuai dengan harapan nasabah. 

b. Loyalitas nasabah 

c. Komitmen/hubungan jangka panjang. 
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Tabel 3.1 

Konsep, Variabel, Indikator dan Item dalam Penelitian 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR ITEM 

Dimensi  

Kualitas 

Pelayanan  

(X) 

Bukti Fisik 

(Tangible) 

 (X1) 

Bukti fisik, peralatan 

dan penampilan 

karyawan 

1. Tersedia fasilitas fisik yang memadai 

2. Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu 

3. Penampilan karyawan 

4. Tersedianya peralatan modern 

5. Penataan ruang 

 Keandalan 

(Reliability)  

(X2) 

 

Kemampuan, 

pemenuhan janji, 

informasi yang 

akurat, dan 

kemudahan 

6. Kemampuan karyawan BCA mampu 

menangani masalah yang dihadapi nasabah 

7. Kemudahan prosedur pelayanan Tahapan 

BCA 

8. Kecepatan dalam pelayanan 

9. Keakuratan informasi yang diberikan pihak 

bank kepada nasabah 

 Daya tanggap 

(Responsiveness) 

(X3) 

Kecepatan, 

kesungguhan, dan 

ketanggapan dalam 

membantu nasabah 

10. Kemampuan karyawan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera kepada nasabah 

11. Kesediaan karyawan dalam membantu 

nasabah  

12. Sikap karyawan yang cepat tanggap 

terhadap masalah yang dialami nasabah 

13. Kesungguhan karyawan dalam membantu 

memecahkan masalah 

 Jaminan 

(Assurance) 

 (X4) 

Kemampuan 

karyawan, keamanan, 

kepercayaan, dan 

kejujuran 

14. Karyawan dapat dipercaya menjaga 

kerahasiaan rekening nasabah. 

15. Nasabah merasa aman dalam melakukan 

transaksi di Bank Central Asia Kantor 

Cabang Pembantu Dinoyo Malang. 

16. Karyawan bersikap sopan dan ramah 

17. Pengetahuan karyawan mengenai Tahapan 

BCA dalam  menjawab pertanyaan nasabah 
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 Empati 

(Empathy) 

 (X5) 

Keramahan, 

kesopanan, sikap 

sabar, komunikasi, 

dan perhatian 

18. Kemampuan Bank Central Asia Kantor 

Cabang Pembantu Dinoyo Malang dalam 

memberikan perhatian secara individu 

kepada nasabah. 

19. Pelayanan karyawan dengan cara yang 

simpatik kepada nasabah 

20. Kesediaan karyawan dalam mendengarkan 

saran dan keluhan dari nasabah 

Kepuasan 

pelanggan 

Kepuasan 

Nasabah (Y) 

Hasil evaluasi atas 

kesesuaian antara 

harapan dengan 

kinerja aktual 

penyediaan jasa 

1. Pelayanan sesuai dengan harapan 

2. Loyalitas nasabah 

3. Komitmen hubungan jangka panjang 

 

3. Pengukuran 

       Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif. Secara sederhana Stevens dalam Singarimbun dan Effendi 

(Ed.1995:101) dalam Umar (2003:75) membagi tingkat ukuran ke dalam empat 

kategori yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. 

        Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, dimana 

menurut Sugiyono (2006:74) dengan skala Likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan dan pertanyaan.  
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     Dalam hal ini digunakan skala lima tingkat (Likert) yang terdiri dari sangat 

baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik untuk menilai kualitas jasa 

(kinerja) dan harapan konsumen terhadap pelayanan yang dihasilkan. 

     Adapun penilaian kinerja dan harapan konsumen diberi bobot sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat baik diberi bobot : 5 

b. Jawaban baik diberi bobot : 4 

c. Jawaban cukup baik diberi bobot : 3 

d. Jawaban kurang baik diberi bobot : 2 

e. Jawaban tidak baik diberi bobot : 1 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum dan generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara 

lain penyajian data melalui tabel dan grafik. 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kesahihan sesuatu instrumen  (Arikunto, 2006:168). Uji validitas digunakan 
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untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mencerminkan pengukuran 

konstruk seperti yang dimaksudkan dalam konsep dan teori, dalam artian 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas data dilakukan 

dengan cara menghitung korelasi antar skor masing-masing pertanyaan 

dengan skor total dibandingkan dengan nilai kritis. 

Menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (Ed, 2006:137) untuk 

menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan skor total dengan 

menggunakan rumus teknik Korelasi Product Moment, yang rumusnya 

sebagai berikut: 

rxy   =   
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
2222 yynxxn

yxxyn
 

Keterangan : r     = Koefisien korelasi 

 x = Item 

 y = Total variabel 

 n = Banyaknya sampel 

Apabila nilai koefisien korelasi (r) antar item pertanyaan dengan skor total 

item mempunyai taraf signifikan di bawah atau sama dengan 0,05 (α=5%), 

maka item pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian tersebut 

adalah valid, sebaliknya jika nilai koefisien korelasi (r) antara item pertanyaan 

dengan skor total item mempunyai taraf signifikan di atas 0,05 (α=5%) maka 

item pertanyaan yang digunakan dalam instrumen penelitian tersebut tidak 

valid. 
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b. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas menurut Arikunto (2006:178) adalah reliabilitas menuju pada 

satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa 

kalipun diambil tetap sama hasilnya. 

Menurut Arikunto (2006:171), untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam 

penelitian ini menggunakan statistika dengan rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut: 

r =   











−






−
∑

t

b

k

k
2

2

1
1 σ

σ
 

Keterangan :   r =  reliabilitas konsumen 

 k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya     

soal 

 
2
bσ  = jumlah varians butir 

  
2
tσ  = varians total 

Perhitungan reliabilitas ini dengan menggunakan program komputer SPSS 15 

for windows. Dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga bila probabilitas r 

hitung p ≥   0,6 berarti item tersebut telah reliabel. 

2. Importance- Performance Analysis 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Importance- 

Performance Analysis atau analisis tingkat kepentingan dan kinerja. Metode 

yang pertama kali dikembangkan oleh John A. Martilla dan John C. James 

(1977) ini merupakan cara pengukuran kepuasan pelanggan yang sederhana, 
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mudah digunakan dan diinterpretasikan, dan cara ini dapat digunakan untuk 

semua pengukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, tak 

terkecuali dalam dunia perbankan. Menurut Kotler (2005:458) Importance-

Performance Analysis (IPA) dapat digunakan untuk meranking bermacam-

macam elemen jasa dan mengidentifikasikan tindakan apa yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan. Atribut-atribut jasa akan diranking berdasarkan 

tingkat kepentingan pelanggan (customers importance) dan kinerja perusahaan 

(company performance). 

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari kesesuaian antara tingkat 

kepentingan atau harapan nasabah dengan tingkat kepuasan nasabah atas 

kinerja Bank Central Asia KCP Dinoyo Malang. Tingkat kesesuaian tersebut 

yang menentukan prioritas perbaikan kinerja pelayanan Bank Central Asia 

KCP Dinoyo cabang Malang dalam memuaskan nasabah karena perusahan 

seharusnya mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang dianggap penting 

oleh para nasabah sebagai pelanggannya. Dari berbagai persepsi tingkat 

kepentingan nasabah dapat diketahui seberapa penting variabel tersebut 

dimata nasabah. 

Dalam penelitian ini, ada 2 buah variabel yang diwakili oleh huruf “X” 

dan “Y” dimana X merupakan tingkat kinerja (performance) perusahaan 

dalam upayanya memberikan kepuasan kepada nasabah, sedangkan Y 

merupakan tingkat kepentingan (importance) menurut harapan nasabah. 

Prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam Importance 

Performance Analysis(IPA) adalah sebagai berikut: 
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1. Pembobotan tingkat kepentingan (importance) 

Dalam penelitian ini perlu diadakan penimbangan (weighting). Salah satu 

cara yang paling sering digunakan dalam menentukan skor adalah dengan 

menggunakan skala 5 tingkat (Likert). 

Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan responden dengan sebuah 

pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban yang terdiri 

dari 5 tingkat yang berguna untuk mengetahui derajat kepentingan atau 

ketidakpentingan responden terhadap variabel kualitas pelayanan. Bobot 

penilaiannya adalah sebagai berikut:  

a. Jawaban sangat penting diberi bobot 5. 

b. Jawaban penting diberi bobot 4. 

c. Jawaban cukup penting diberi bobot 3. 

d. Jawaban kurang penting diberi bobot 2. 

e. Jawaban tidak penting diberi bobot 1. 

2. Pembobotan tingkat kinerja (Performance) 

Untuk kinerja/pelaksanaan diberikan lima penilaian dengan bobot sebagai 

berikut: 

a. Jawaban sangat baik diberi bobot 5, artinya nasabah sangat puas. 

b. Jawaban baik diberi bobot 4, artinya nasabah puas. 

c. Jawaban cukup baik diberi bobot 3, artinya nasabah cukup puas. 

d. Jawaban kurang baik diberi bobot 2, artinya nasabah kurang puas. 

e. Jawaban tidak baik diberi bobot 1, artinya nasabah tidak puas. 
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3. Menghitung nilai kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat 

kinerja perusahaan 

Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan 

dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah yang menentukan 

urutan prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah. 

Adapun rumus yang digunakan adalah (Johannes Supranto, 2006:241): 

%100×=
Yi

Xi
TKi  

Di mana: 

 Tki = tingkat kesesuaian responden 

 Xi  = skor penilaian kinerja perusahaan 

 Yi  = skor penilaian kepentingan pelanggan 

Apabila nilai dari tingkat kesesuaian diantara 100%-95%, maka dikatakan 

sangat baik. Tingkat kesesuaian diantara 94%-85%, maka dikatakan baik. 

Tingkat kesesuaian diantara 84%-70%, maka dikatakan cukup baik dan 

tingkat kesesuaian dibawah 70% dikatakan tidak baik. Apabila nilai dari 

tingkat kesesuaian yang diperoleh semakin besar, menunjukkan bahwa 

tingkat kepentingan nasabah dapat dipenuhi oleh perusahaan atau tingkat 

kinerja/pelaksanaan dari perusahaan telah sesuai dengan harapan nasabah 

dan demikian pula sebaliknya. 

4. Diagram Cartesius 

Importance Performance Analysis (IPA) dalam operasionalisasinya 

menggunakan sebuah matriks, yaitu diagram cartesius. Untuk 

menjabarkannya pada diagram cartesius, tingkat keinerja dilambangkan 

pada sumbu vertikal (X) sedangkan tingkat kepentingan dilambangkan 
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pada sumbu horisontal (Y). Rumus yang digunakan menurut Suprapto 

(2006:241) adalah sebagai berikut: 

n

Yi
Y

n

Xi
X ∑∑ ==  

Keterangan: 

 

respondenjumlah 

nkepentinga nilai aljumlah tot

kinerja nilai aljumlah tot

nkepentinga tingkat ratarataskor 

kinerja tingkat ratarataskor 

=

=

=
−=
−=

∑
∑

n

Yii

Xi

Y

X

 

selanjutnya dihitung X (rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja) dan 

Y (merupakan nilai rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan). 

Rumus yang digunakan menurut Suprapto (2006:242) adalah sebagai 

berikut: 

K

iY

Y
K

iX

X

n

i

n

i
∑∑

== == 11  

keterangan: 

K = banyaknya atribut pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan 

nasabah. 

Kemudian tingkat atribut tersebut dijabarkan dan dibagi menjadi empat 

bagian kedalam diagram cartesius seperti Gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1 
Diagram Cartesius 

 
 

Tinggi Kuadran A 
Prioritas Utama 

Kuadran B 
Pertahankan Prestasi 

 
 Tingkat 

 Kepentingan         Y  
 (Importance) 

  

 
 

Rendah 

 
Kuadran C 

Prioritas Rendah 

 
Kuadran D 
Berlebihan 

 
 
 
 

 
 
 

             Rendah            X               Tinggi  
 Tingkat kkinerja  

(Performance) 
 

 
Sumber: Suprapto (2006:24) 

 

Keterangan: 

Kuadran A  : Importance tinggi, tapi performance rendah. Hal ini 

menunjukkan atribut-atribut yang dianggap penting oleh 

pelanggan, namun belum dilaksanakan oleh perusahaan 

sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan 

merasa tidak puas. 

Kuadratn B : Importance tinggi yang diikuti oleh performance yang 

tinggi pula. Hal ini menunjukkan atribut-atribut yang 

dianggap penting oleh pelangan dan telah dilaksankaan 

dengan baik oleh perusahaan sehingga patut dipertahankan 
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kinerjanya karena dianggap sangat penting dan memuaskan 

pelanggan. 

Kuadran C : Importance rendah dengan performance yang rendah pula. 

Hal ini menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang 

penting bagi pelanggan dan pelaksanaannya oleh 

perusahaan juga biasa saja. 

Kuadran D : Importance rendah namun perfomance tinggi. Hal ini 

menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang penting 

oleh pelanggan, tetapi pelaksanaan oleh perusahaan 

dianggap berlebihan. 

 


