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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Rumah Potong Hewan Krian 

RPH Krian berdiri sejak tahun 1995 hingga saat ini dan telah berganti pemimpin 

sebanyak 4 kali. Pengelolaan RPH Krian pada awalnya dikelolah oleh Dinas Pasar Kabupaten 

Sidoarjo kemudian berpindah dikelolah oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

Kabupaten Sidoarjo. Pada awal berdiri RPH Krian bertempat di sebelah pasar hewan dan di 

depan pasar baru Krian kemudian berpindah di tempat sekarang yaitu Jl. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo kecamatan Krian. Saat ini RPH Krian memiliki luas tanah kurang lebih seluas 

1,5 hektar dengan kapasitas jumlah pemotongan ternak maksimal 150 ekor per hari.   

Rumah Potong Hewan (RPH) Krian merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

kabupaten Sidoarjo yang dikelolah oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

kabupaten Sidoarjo. RPH Krian menyediakan jasa pemotongan ternak sapi dengan cara 

tradisional dan secara islam sehingga dijamin kehalalannya. Alamat RPH Krian yaitu di Jl. 

Dr. Wahidin Sudirohusodo kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. RPH Krian merupakan 

RPH terbesar di Sidoarjo yang dikelolah oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan 

kabupaten Sidoarjo dengan jumlah pemotongan yaitu rata-rata sebanyak kurang lebih 50 ekor 

per hari. RPH Krian beroperasi setiap hari mulai pukul 20.00 WIB - selesai sedangkan untuk 

penerimaan ternak yang akan dipotong terakhir pada pukul 17.00 WIB. Jumlah karyawan 

pada RPH Krian sebanyak 30 orang terdiri dari 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 

orang Upah Harian Lepas (UHL). RPH Krian menerima jasa pemotongan ternak sapi 

sedangkan untuk pemasaran daging pelanggan RPH sendiri yang memasarkan kepada 

tengkulak yang nantinya akan dijual ke pasar. Karkas yang dihasilkan oleh RPH Krian 

merupakan bagian tubuh ternak yang telah dipotong tanpa kepala, kulit, jeroan, kaki dan ekor. 

Pelanggan RPH biasanya menjual karkas dan bagian non karkas kepada tengkulak yang 

berbeda. Karkas di RPH Krian dijual oleh pelanggan per kilogram, untuk kepala, ekor dan 

jeroan dijual per satuan dan untuk kaki dijual per 2 pasang. Karkas yang dimaksud pada RPH 

Krian adalah bagian tubuh ternak yang telah dipotong dan sudah dipisahkan dengan kepala, 

kaki, ekor dan jeroan. 

 Jumlah pelanggan RPH Krian saat ini adalah sebanyak 30 orang. Pelanggan RPH Krian 

berasal dari sekitar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan terdapat ada juga yang berasal dari 

kabupaten Mojokerto. Pelanggan RPH merupakan pelanggan yang telah lama menggunakan 

jasa pemotongan sapi di RPH Krian. Tarif pemotongan ternak di RPH Krian berbeda antara 
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ternak jantan dan ternak betina yaitu untuk ternak jantan sebesar Rp 34000 per ekor 

sedangkan untuk ternak betina sebesar Rp 39000 per ekor. 

4.1.1 Proses Pemotongan Ternak di RPH Krian  

RPH Krian menerima sapi terakhir pada pukul 17.00 WIB dan mulai melakukan proses 

pemotongan pada pukul 20.00 WIB. Jarak waktu penerimaan terakhir dengan waktu 

pemotongan ternak ditujukan agar ternak dapat istirahat dan tidak stres selain itu juga 

dilakukan pemeriksaan antemortem sebelum dilakukan pemotongan ternak. Waktu yang 

dibutuhkan RPH Krian untuk proses pemotongan ternak yaitu lebih kurang 30 menit mulai 

dari pemindahan ternak dari kandang hingga ke ruang pemotongan kemudian dilakukan 

proses pemotongan. Selanjutnya untuk proses pengulitan dan pemisahan bagian karkas dan 

selain karkas dilakukan selama lebih kurang 45 menit selanjutnya dilakukan pencucian jeroan. 

Proses pemotongan ternak di RPH Krian secara keseluruhan membutuhkan waktu kurang 

lebih 1,5 jam sampai 2 jam per ekor. Proses pemotongan ternak di RPH Krian dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 

 

 

 

Gambar 4.1 Proses Pemotongan Ternak di RPH Krian 

4.2 Struktur Organisasi RPH Krian 

Pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan sangat di tentukan oleh bentuk atau struktur 

organisasi dari perusahaan itu sendiri. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap orang 

akan bekerja secara terarah dan terkendali sesuai dengan kemampuan dimana ditempatkan. 

Struktur organisasi menggambarkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 

jelas, sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemimpin RPH Krian 

dipilih langsung oleh kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan kabupaten Sidoarjo. 

Tugas dari pemimpin RPH adalah mengkoordinir semua karyawan RPH dan bertanggung 

jawab atas operasional yang ada di RPH Krian. Pemimpin RPH Krian membentuk 

koordinator-koordinator untuk membantu tugas pemimpin sesuai dengan tugasnya masing-

masing. Terdapat 4 koordinator yang dibentuk oleh pemimpin RPH, antara lain : 

 

Penerimaan 

sapi 

Peristirahatan ternak dan 

pemeriksaan antemortem 

Pemindahan ternak 

dari kandang 

Pemotongan ternak Pengulitan dan 

pemisahan karkas 
Pencucian jeroan 
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1. Koordinator Retribusi 

Koordinator retribusi bertanggung jawab atas sarana dan prasarana operasional RPH 

Krian dan mempersiapkan semua keperluan untuk operasional RPH Krian. 

Koordinator retribusi membawahi bagian keamanan dan juru potong ternak (modin). 

2. Koordinator Kesehatan Ternak 

Kordinator kesehatan ternak merupakan tenaga paramedik pemerintah yang telah 

mengikuti pelatihan tentang kesehatan ternak dan bertugas di RPH. Koordinator 

kesehatan ternak bertanggung jawab atas kesehatan ternak sebelum dipotong di RPH 

Krian. Tugas dari Koordinator kesehatan ternak adalah memeriksa ternak sebelum 

dan sesudah dipotong. 

3. Koordinator Kebersihan 

Koordinator kebersihan bertanggung jawab atas kebersihan RPH Krian. Tugas dari 

koordinator kebersihan adalah membersihkan RPH Krian pasca operasional dan 

membersihkan kandang-kandang ternak sebelum dipotong. 

4. Administrasi 

Administrasi bertanggung jawab atas pendataan pelanggan, pendataan jumlah ternak 

dan keuangan RPH. Tugas dari administrasi adalah membuat laporan jumlah ternak 

dan keuangan RPH Krian kepada Dinas setiap hari. Struktur organisasi RPH Krian 

disajikan pada Gambar 4.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi RPH Krian 
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4.3    Profil Responden 

Hasil penelitian di RPH Krian dapat diketahui dari asumsi dan pendapat responden 

mengenai Total Quality Management yang terdiri dari lima pilar, yaitu pilar kepemimpinan, 

pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk yang berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, selain dari data hasil penelitian dapat diperoleh hasil dari karakteristik 

responden yang diamati, diantaranya usia responden, jenis kelamin responden dan tingkat 

pendidikan responden. Hasil karakteristik responden disajikan dalam bentuk diagram masing-

masing dijelaskan ke dalam prosentase dari total responden seluruhnya 60 orang yang dibagi 

menjadi 2 yaitu karyawan RPH Krian yang berjumlah 30 orang dan pelanggan RPH Krian 

yang berjumlah 30 orang. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai 

berikut : 

4.3.1 Usia Responden 

Berdasarkan penggolongan usia responden yang merupakan karyawan dan pelanggan 

RPH Krian dibagi menjadi beberapa kisaran. Hasil penggolongan usia responden didapatkan 

untuk kisaran pertama adalah 20-30 tahun, kisaran kedua 31-40 tahun, kisaran ketiga 41-50 

tahun dan kisaran terakhir lebih dari 51 tahun. Deskripsi responden berdasarkan usia disajikan 

pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Usia Karyawan                                  Gambar 4.4 Usia Pelanggan 

Berdasarkan diagram tersebut terlihat bahwa usia dari karyawan di RPH Krian 

mayoritas adalah pada kisaran 41-50 tahun dengan jumlah prosentase sebanyak 46,67% atau 

14 orang sedangkan untuk pelanggan RPH Krian mayoritas usia pada kisaran 41-50 tahun 

sebanyak 60% atau 18 orang hal ini dikarenakan pada usia tersebut masih tergolong usia 

produktif seseorang dan dimana pada usia tersebut seseorang sudah memiliki banyak 

pengalaman pada bidang pekerjaannya. Usia produktif merupakan usia dimana seseorang 

dapat mengoptimalkan segala hal yang mempengaruhi persepsi seperti pengalaman, proses 

belajar, cakrawala dan pengetahuan. Usia produktif memungkinkan fisik seseorang untuk ikut 

aktif dalam suatu kegiatan dan mengembangkan suatu usaha (Soeharjo dan Patong, 1993).  
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100% 

0% 

Laki-laki

Perempuan

Kemudian untuk kisaran usia >51 tahun pada karyawan sebanyak 33,33% atau 10 orang dan 

kisaran usia >51 tahun pada pelanggan sebanyak 26,67% atau 8 orang selanjutnya pada 

kisaran usia 31-40 tahun pada karyawan sebanyak 16,67% atau 5 orang dan untuk pelanggan 

dengan kisaran usia 31-40 tahun sebanyak 6,67% atau 2 orang, karyawan dengan kisaran usia 

20-30 tahun sebanyak 3,33% atau 1 orang dan untuk pelanggan dengan kisaran usia 20-30 

tahun sebanyak 6,67% atau 2 orang. 

4.3.2 Jenis Kelamin Responden 

Deskripsi responden dalam klasifikasi jenis kelamin, peneliti membaginya dalam 2 

jenis diantaranya adalah laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelian yang dilakukan 

di RPH Krian jumlah responden disajikan pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 

Gambar 4.5 Jenis Kelamin Karyawan                  Gambar 4.6 Jenis Kelamin Pelanggan 

Diagram di atas menunjukkan bahwa seluruh karyawan dan pelanggan RPH  Krian 

adalah berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 100% sedangkan untuk jenis kelamin 

perempuan sebesar 0% atau tidak terdapat karyawan dan pelanggan RPH Krian yang berjenis 

kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan pekerjaan di RPH menuntut tenaga yang kuat 

sehingga pekerjaan di RPH lebih cocok untuk laki-laki sedangkan untuk pelanggan RPH 

Krian seluruhnya adalah laki-laki dikarenakan aktivitas di PRH Krian dilakukan pada malam 

hari. 

4.3.3 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan bekal yang dimiliki oleh responden, dimana pendidikan dapat 

mempengaruhi pola pikir responden terhadap pelayanan jasa yang diberikan oleh RPH. 

Melalui pendidikan seseorang dapat mempengaruhi orang di sekitarnya untuk menggunakan 

jasa yang diyakininya dapat memberikan keuntungan. Pendidikan responden dibagi menjadi 

beberapa kategori diantaranya adalah SD, SMP, SMA, Sarjana. Hasil penelitian untuk tingkat 

pendidikan responden disajikan pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 

 

  

 



  

  47 
 

SD

SMP

SMA

Sarjana

33,33% 

26,67% 

16,67% 
23,33% 

SD

SMP

SMA

Sarjana
66,67% 

10% 

23,33% 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tingkat Pendidikan Karyawan     Gambar 4.8 Tingkat Pendidikan Pelanggan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdiri dari empat 

kategori pendidikan yang ditempuh oleh karyawan RPH Krian sedangkan untuk pelanggan 

hanya terdapat 3 kategori pendidikan yang ditempuh oleh pelanggan RPH Krian yang 

disajikan penulis dalam bentuk diagram yang sudah diprosentasekan. Karyawan maupun 

pelanggan RPH Krian mayoritas memiliki tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 33,33% atau 

10 orang untuk karyawan sedangkan untuk pelanggan sebanyak 66,67% atau 20 orang 

kemudian tingkat pendidikan SMP untuk karyawan dan pelanggan adalah sama yaitu 

sebanyak 23,33% atau 7 orang selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA untuk karyawan 

sebanyak 16,67% atau 5 orang sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA pelanggan sebesar 

10% atau 3 orang kemudian untuk tingkat pendidikan sarjana pada karyawan terdapat 

sebanyak 26,67% atau 8 orang. Karyawan RPH Krian dengan tingkat pendidikan sarjana 

merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan langsung oleh kepala dinas Pertanian 

Perkebunan dan Peternakan kabupaten Sidoarjo. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka 

orang tersebut akan selektif dalam memilih pelayanan jasa yang akan digunakan karena faktor 

pengetahuan yang dipahaminya dan rekomendasi dari lingkungan dimana orang tersebut 

sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan banyaknya pengetahuan. 

4.4 Penerapan Total Quality Management RPH Krian 

Penerapan Total Quality Management di RPH Krian dapat diketahui dengan melihat 

hasil kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berjumlah 30 orang di RPH Krian. 

Hasil yang kuisioner tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a.   Pilar Kepemimpinan (X1) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilar kepemimpinan di RPH Krian 

terdapat empat pertanyaan yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut 

merupakan karyawan RPH Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Pilar Kepemimpinan di RPH Krian ( X1) 

Pilar Kepemimpinan (X1) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

X.1.1 Sistem kepemimpinan yang 

partisipatif  

X.1.2 Komunikasi yang baik antara 

pemimpin dengan karyawan 

X.1.3 Tindakan yang 

membangkitkan motivasi 

X.1.4 Sistem Penghargaan 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

3,33 

 

3,33 

 

3,33 

23,33 

 

10,00 

 

13,33 

 

13,33 

33,33 

 

46,67 

 

56,67 

 

56,67 

43,33 

 

40,00 

 

26,67 

 

26,67 

4,20 

 

4,23 

 

4,07 

 

4,07 

  4,14 

Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 

Pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel pilar kepemimpinan nilai paling tinggi 

terdapat pada komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan dengan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 4,23 yang berarti bahwa komunikasi yang baik antara pemimpin 

dengan karyawan di RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 

4, komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan memiliki peran paling tinggi 

pada pilar kepemimpinan. Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan 

memiliki peran paling tinggi pada pilar kepemimpinan karena komunikasi merupakan hal 

yang paling penting dalam sebuah organisasi karena baik atau tidaknya kerja karyawan salah 

satunya dapat dinilai dari komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan dengan 

komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan maka dapat meminimalkan 

kesalahan karyawan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemimpin. 

Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan di RPH Krian ditunjukkan dengan 

karyawan dapat mengerti dan memahami tugas yang diberikan oleh pemimpin RPH Krian 

sehingga karyawan tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugasnya yang 

dikarenakan kurang jelasnya perintah pemimpin RPH Krian kepada karyawan Krian. Rata-

rata jawaban responden selanjutnya yang mempengaruhi pilar kepemimpinan terdapat pada 

sistem kepemimpinan yang partisipatif dengan nilai 4,20 yang berarti bahwa kepemimpinan 

yang partisipatif di RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 4. 

Pada tindakan yang membangkitkan motivasi dan sistem penghargaan pada RPH Krian 

memiliki nilai rata-rata jawaban responden sama yaitu sebesar 4,07 dan dikategorikan baik 

karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 4. Secara keseluruhan nilai rata-rata pilar 

kepemimpinan pada RPH Krian adalah 4,14 dan dapat dikategorikan baik karena memiliki 

nilai rata-rata lebih dari 4. 



  

  49 
 

Penerapan pilar kepemimpinan dalam Total Quality Management berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial perusahaan sehingga dengan penerapan pilar kepemimpinan 

dalam perusahaan karyawan dapat bekerja secara optimal dan dapat menciptakan kepuasan 

pelanggan yang nantinya akan menambah keuntungan bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Chairany dan Lestari (2011) bahwa dengan kepemimpinan dalam penerapan Total 

Quality Management dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu peningkatan 

penerapan pilar kepemimpinan pada RPH Krian sangat diperlukan dan sering dilakukan 

evaluasi agar dapat dapat meningkatan kinerja perusahaan. Menurut Creech (1996) konsep 

kepemimpinan mempunyai semangat, dinamika dan warna proaktif yang kuat. Memimpin 

termasuk menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan. Memimpin menciptakan dinamika 

organisasi yang dikehendaki agar semua orang memberukan komitmen, bekerja dengan 

semangat dan antusias. Memimpin termasuk mempengaruhi pola pikir dan motivasi 

karyawan. 

b.   Pilar Komitmen (X2) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilar komitmen di RPH Krian 

terdapat empat pertanyaan yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut 

merupakan karyawan RPH Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.2  

Tabel 4.2 Pilar Komitmen di RPH Krian ( X2) 

Pilar komitmen (X2) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

X.2.1 Tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan 

X.2.2 Kesadaran dan 

kebersamaan yang tinggi 

X.2.3 Suasana Kerja yang 

kondusif 

X.2.4 Kedisiplinan Karyawan 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

6,67 

 

6,67 

 

3,33 

 

6,67 

23,33 

 

36,67 

 

33,33 

 

20,00 

53,33 

 

40,00 

 

46,67 

 

53,33 

16,67 

 

16,67 

 

16,67 

 

20,00 

3,80 

 

3,67 

 

3,77 

 

3,87 

      3,78 

Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel pilar komitmen yang memiliki peran 

paling tinggi terdapat pada kedisiplinan karyawan dengan nilai rata-rata jawaban responden 

sebesar 3,87 yang berarti bahwa kedisiplinan karyawan di RPH Krian dikategorikan netral 

atau sedang dan mendekati baik karena memiliki nilai rata-rata sebesar 3,87 dan mendekati 4. 

Kedisiplinan karyawan memiliki peran tertinggi karena kedipilinan karyawan merupakan 
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komitmen karyawan dengan perusahaan aturan yang dibuat oleh perusahaan. Karyawan yang 

disiplin dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh perusahaan akan bekerja secara efektif dan 

efisien sehingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan target perusahaan. Kedisiplinan 

karyawan di RPH Krian salah satunya dapat ditunjukkan dengan ketepatan jam masuk kerja 

dan ketepatan waktu proses pemotongan. RPH Krian memberikan sanksi kepada karyawan 

yang tidak mematuhi peraturan yang telah di buat sanksi dapat berupa teguran maupun 

pemberhentian kerja karyawan RPH Krian tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Candrama (2011) bahwa Total 

Quality Management, gaya kepemimpinan, kedisiplinan kerja, dan fungsi mentoring 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Adanya peningkatan kinerja karyawan dapat 

meningkatkan produksi perusahaan karena karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien 

sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Creech (1996) mengemukakan bahwa sebuah 

organisasi tidak hanya mempunyai kepala, organisasi juga mempunyai jantung. Ukuran dari 

jantung tergantung dari ukuran komitmen karyawan pada ideal dan sasaran organisasi 

Pada pilar komitmen yang memiliki peran tertinggi selanjutnya adalah tujuan 

berorientasi pada produk dan pelanggan dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

3,80 yang berarti bahwa tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan di RPH Krian 

dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik karena nilai rata-rata jawaban responden 

lebih dari 3 dan mendekati 4. Selanjutnya pada pilar komitmen yang memiliki peran tertinggi 

ketiga adalah suasana kerja yang kondusif dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

3,77 yang berarti bahwa suasana kerja yang kondusif di RPH Krian dikategorikan netral atau 

sedang dan mendekati baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. 

Kemudian yang terakhir adalah kesadaran akan kebersamaan yang tinggi dengan nilai rata-

rata jawaban responden sebesar 3,67 yang berarti bahwa kesadaran akan kebersamaan yang 

tinggi pada RPH Krian dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik  karena memiliki 

nilai rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. Berdasarkan rata-rata jawaban responden pada 

pilar komitmen di RPH Krian secara keseluruhan dikatakan netral atau sedang dan mendekati 

baik karena nilai rata-rata jawaban responden pada pilar komitmen sebesar 3,78 dimana nilai 

rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. 

c.   Pilar Organisasi (X3) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilar organisasi di RPH Krian 

terdapat tiga pertanyaan yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut 

merupakan karyawan RPH Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Pilar Organisasi di RPH Krian ( X3) 

Pilar organisasi (X3) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

X.3.1 Budaya organisasi mengalir 

dari bawah ke atas (buttom 

up) 

X.3.2 Pembagian kerja 

berdasarkan tim 

X.3.3 Tindakan menghadapi 

masalah 

0 

 

 

0 

 

0 

3,33 

 

 

3,33 

 

6,67 

16,67 

 

 

26,67 

 

30,00 

36,67 

 

 

46,67 

 

50,00 

43,33 

 

 

23,33 

 

13,33 

4,20 

 

 

3,90 

 

3,70 

      3,93 

 Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 

Pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel pilar organisasi yang memiliki peran 

paling tinggi terdapat pada budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up) dengan 

nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,20 yang berarti bahwa budaya organisasi mengalir 

dari bawah ke atas (buttom up) di RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai rata-

rata 4. RPH krian menerapkan budaya mengalir dari bawah keatas (buttom up) yang dimaksud 

dengan budaya mengalir dari bawah keatas (buttom up) adalah RPH Krian mengambil 

keputusan berdasarkan saran dan evaluasi dari karyawan. Pada pilar organisasi di RPH Krian 

budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas memiliki peran tertinggi diantara sub variabel 

lainnya yaitu pembagian kerja bedasarkan tim dan tindakan menghadapi masalah, hal ini 

dikarenakan budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up) sangat penting bagi 

RPH Krian karena pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan di RPH Krian harus 

berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapang dan untuk mengetahui fakta yang ada di 

lapang harus terdapat evaluasi pada karyawan dan mendengarkan masukan serta keluhan 

karyawan sehingga pemimpin tidak salah dalam mengambil keputusan dan membuat 

kebijakan untuk kebaikan perusahaan.   

Peran tertinggi selanjutnya adalah pembagian kerja berdasarkan tim dengan nilai rata-

rata jawaban responden sebesar 3,90 yang berarti bahwa pembagian kerja berdasarkan tim di 

RPH Krian dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik karena memiliki nilai rata-

rata 3 dan mendekati 4. Kemudian nilai rata-rata jawaban responden yang terakakhir pada 

pilar organisasi adalah tindakan menghadapi masalah dengan nilai rata-rata jawaban 

responden sebesar 3,70, yang berarti bahwa tindakan menghadapi masalah pada RPH Krian 

dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 

3 dan mendekati 4. Berdasarkan jawaban responden pada pilar organisasi di RPH Krian 
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secara keseluruhan dikatakan netral atau sedang dan mendekati baik karena nilai rata-rata 

jawaban responden pada pilar organisasi sebesar 3,93. 

d.   Pilar Proses (X4) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilar proses di RPH Krian terdapat tiga 

pertanyaan yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut merupakan 

pelanggan RPH Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 

4.4 

Tabel 4.4 Pilar Proses di RPH Krian (X4) 

Pilar proses(X4) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

X.4.1 Pengendalian penerimaan 

bahan baku 

X.4.2 Pengendalian proses 

produksi 

X.4.3 Pengendalian paska 

produksi 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

23,33 

 

53,33 

 

40,00 

33,33 

 

33,33 

 

50,00 

43,33 

 

13,33 

 

10,00 

4,20 

 

3,60 

 

     3,70 

      3,83 

 Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 

Pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel pilar proses yang memiliki peran 

paling tinggi terdapat pada pengendalian penerimaan bahan baku dengan nilai rata-rata 

jawaban responden sebesar 4,20 yang berarti bahwa pengendalian penerimaan bahan baku di 

RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 4. Pengendalian 

penerimaan bahan baku yang dimaksud pada RPH yaitu penerimaan sapi dimana 

pengendalian penerimaan sapi sangat penting dalam sebuah RPH karena salah satu faktor 

yang menetukan baik atau tidaknya produk yang dihasilkan oleh RPH adalah pengendalian 

penerimaan penerimaan sapi. Pada RPH Krian pengendalian penerimaan bahan baku 

ditunjukkan dengan sapi yang tidak layak untuk dipotong harus dikembalikan kepada 

pemiliknya karena dapat mengganggu konsumen yang akan mengkonsumsi daging sapi 

tersebut. RPH Krian selektif dalam menerima sapi yang akan dipotong di RPH Krian 

beberapa kriteria sapi yang tidak boleh dipotong pada RPH Krian adalah sapi betina 

produktif, sapi betina dalam keadaan bunting dan sapi yang terkena penyakit dan dapat 

membahayakan konsumen yang akan mengkonsumsi daging sapi tersebut. Pada RPH Krian 

sapi yang layak untuk dipotong diperiksa langsung oleh dokter hewan sehingga RPH Krian 

memberikan jaminan daging yang dipotong pada RPH Krian layak dan aman untuk 
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dikonsumsi. Siklus yang membentuk proses dapat dimulai secara memadai, yaitu dari 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bila suatu produk tidak sesuai dengan harapan 

perusahaan maka proses perlu diperbaiki (Creech,1996). 

Peran tertinggi selanjutnya pada pilar proses adalah pengendalian paska produksi 

dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,70 yang berarti bahwa pengendalian paska 

produksi di RPH Krian dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik karena memiliki 

nilai rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. Rata-rata nilai jawaban responden yang terakhir 

adalah pengendalian proses produksi dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,60 

yang berati bahwa pengendalian proses produksi di RPH Krian dikategorikan sedang atau 

netral dan mendekati baiki karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. 

Secara keseluruhan pilar porses pada RPH krian dikatakan netral atau sedang dan mendekati 

baik karena nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,83. 

e.   Pilar produk (X5) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pilar proses di RPH Krian terdapat 

tiga pertanyaan yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut merupakan 

pelanggan RPH Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 

4.5 

Tabel 4.5 Pilar produk di RPH Krian (X5) 

Pilar produk (X5) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

X.5.1 Menciptakan hubungan 

erat dengan pelanggan 

X.5.2 Kesesuaian produk 

X.5.3 Ketepatan waktu 

0 

 

0 

0 

0 

 

20,00 

3,33 

26,67 

 

40,00 

10,00 

46,67 

 

23,33 

56,67 

26,67 

 

16,67 

30,00 

 4,00 

 

 3,37 

      4,13 

        3,83 

 Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 

Pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel pilar peran paling tinggi terdapat pada 

ketepatan waktu dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,13 yang berarti bahwa 

ketepatan waktu di RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 3. 

RPH krian selalu mengutamakan ketepatan waktu selama proses pemotongan hingga selesai 

karena ketepatan waktu yang dijanjikan oleh RPH Krian kepada pelanggan berpengaruh 

kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan RPH Krian menuntut karyawan RPH untuk bekerja 

secara efektif dan efisien sehingga waktu yang diperlukan selama porses pemotongan sapi 

cepat selesai karena semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk memproses pemotongan 
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sapi semakin baik. Ketepatan waktu yang diberikan RPH Krian tidak mengesampingkan 

kualitas daging yang diberikan. Peran teritinggi selanjutnya adalah  menciptakan hubungan 

erat dengan dengan pelanggan dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,00 yang 

berarti bahwa RPH Krian dikategorikan baik dalam menciptakan hunbungan erat dengan 

pelanggan karena memiliki nilai rata-rata 4. Selanjutnya nilai rata-rata jawaban responden 

yang terakhir adalah kesesuaian produk dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,37 

yang berarti bahwa kesesuaian produk RPH Krian netral atau sedang karena memiliki nilai 

rata-rata lebih dari 3. Secara keseluruhan nilai rata-rata jawaban responden pada pilar produk 

di RPH Krian dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik karena nilai rata-rata 

jawaban responden 3,83.  

RPH Krian dapat meningkatan pilar produk agar dapat lebih meningkatkan kualitas 

produk sehingga menciptakan kepuasan pelanggan dan mampu bersaing dengan RPH lain. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Manizu (2010) bahwa praktik Total Quality Management 

yang efektif disamping mampu meningkatkan kinerja karyawan juga dapat mendorong 

perusahaan untuk menyediakan produk yang berkualitas dibandingkan pesaing. Produk adalah 

titik fokus untuk tujuan organisasi. Produk berfungsi sebagai salah satu pilar penting untuk 

keberhasilan TQM. Produk juga dapat digunakan sebagai pengukuran keefektifan organisasi 

(Creech,1996). 

f.   Kepuasan Pelanggan (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RPH Krian terdapat empat pertanyaan 

yang diberikan kepada responden dimana responden tersebut merupakan pelanggan RPH 

Krian yang berjumlah 30 orang. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Kepuasan Pelanggan di RPH Krian  (Y) 

Kepuasan pelanggan (Y) STB 

(%) 

TB 

(%) 

N 

(%) 

B 

(%) 

SB 

(%) 

Rata-rata 

Y.1 Empati/sikap peduli 

Y.2 Jaminan Keamanan 

Produk 

Y.3 Kehandalan dan 

Keterampilan 

Y.4 Biaya 

0 

0 

 

0 

 

0 

3,33 

3,33 

 

6,67 

 

3.33 

10,00 

16,67 

 

20,00 

 

10.00 

70,00 

50,00 

 

43,33 

 

46.67 

16,67 

30,00 

 

30,00 

 

40.00 

4,00 

4,07 

 

3,97 

 

4.23 

      4,07 

Sumber : data primer diolah 2016 

Keterangan : STB = Sangat Tidak Baik        TB   = Tidak Baik         N     = Netral 

 B     = Baik                               SB   = Sangat Baik 
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Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada variabel kepuasan pelanggan yang 

memiliki peran paling tinggi terdapat pada biaya dengan nilai rata-rata jawaban responden 

sebesar 4,23 yang berarti bahwa biaya di RPH Krian dikategorikan baik karena memiliki nilai 

rata-rata lebih dari 4. Biaya memberikan peran paling tinggi karena di RPH Krian biaya 

pemotongan ternak sebesar Rp 34.000 per ekor untuk ternak jantan dan Rp 39.000 per ekor 

harga tersebut berdasarkan peraturan daerah dan harga tersebut termasuk murah karena jika 

melakukan pemotongan di luar RPH Krian pelanggan membayar kurang lebih Rp200.000. 

Peran tertinggi selanjutnya pada kepuasan pelanggan adalah jaminan keamanan produk yang 

memiliki nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,07 dan dikategorikan baik karena 

memiliki nilai rata-rata lebih dari 4. Selanjutnya, empati atau sikap peduli memiliki peran 

tertinggi ketiga dengan nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4 dan dikategorikan baik 

karena memiliki nilai rata-rata 4. Pada kepuasan pelanggan yang memiliki nilai rata-rata 

jawaban responden terendah adalah kehandalan dan ketrampilan karena memiliki nilai rata-

rata jawaban responden sebesar 3,97 dan dikategorikan netral atau sedang dan mendekati baik 

karena memiliki nilai rata-rata lebih dari 3 dan mendekati 4. Secara keseluruhan kepuasan 

pelanggan RPH Krian dikategorikan baik karena nilai jawaban rata-rata kepuasan pelanggan 

sebesar 4,07.  

Yahya (2013) semakin  baik penerapan Total Quality Management , maka semakin 

baik pula kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang baik dapat menciptakan kepuasan 

pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di dalam Total Quality Management, kualitas di 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk, 

namun didefinisikan lebih luas yang mencakup semua aspek organisasi, tidak hanya mutu 

produk tetapi juga mutu proses, mutu pelayanan, maupun mutu hasil kegiatan lain yang ada di 

dalam organisasi. Menurut Tjiptono dan Diana (2003) menyatakan bahwa Total Quality 

Management merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkunganya. 

4.5  Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kepuasan Pelanggan RPH Krian 

Pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap kepuasan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh lima pilar dalam TQM terhadap kepuasan pelanggan di RPH Krian. 

Pengaruh penerapan TQM dapat diketahui dengan melakukan beberapa uji, yaitu sebagai 

berikut : 
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4.5.1 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban yang diberikan responden 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach 

Alpha. Ghozali (2006) suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dasar analisis yang 

digunakan yaitu jika nilai Cronbach Alpha > 0,5 maka butir atau item pertanyaan tersebut 

adalah reliabel. Adapun uji reliabilitas penelititan ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel  

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pilar Kepemimpinan (X1) 

Pilar Komitmen (X2) 

Pilar Organisasi (X3) 

Pilar Proses (X4) 

Pilar produk (X5) 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

0,855 

0,928 

0,857 

0,757 

0,754 

0,855 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa tidak ada variabel yang tidak reliabel karena 

nilai Cronbach Alpha > 0,5 maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel tersebut dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa kuisioner yang disebarkan 

kepada responden penelitian penerapan Total Quality Management dapat diandalkan untuk 

menjadi alat ukur dalam penelitian ini.  

4.5.2 Uji Validitas 

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya yang 

menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas dimaksudkan untuk 

mengetahui keabsahan menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan 

kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS dengan 

mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-masing item pernyataan 

dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam 

Tabel 4.8 
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Tabel  4.8 Uji Validitas Variabel  

Variabel r 

Hitung 

r 

Tabel 

Keteran

gan 

Sistem kepemimpinan yang partisipatif (X1.1) 

Komunikasi yang baik antar pemimpin dengan pelanggan (X1.2) 

Tindakan membangkitkan motivasi (X1.3) 

Sistem penghargaan (X1.4) 

Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan (X2.1) 

Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi (X2.2) 

Suasana kerja yang kondusif (X2.3) 

Kedisiplinan karyawan (X2.4) 

Budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up)(X3.1) 

Pembagian kerja berdasarkan tim (X3.2) 

Tindakan menghadapi kendala (X3.3) 

Pengendalian penerimaan bahan baku (X4.1) 

Pengendalian proses produksi (X4.2) 

Pengendalian paska produksi (X4.3) 

Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan (X5.1) 

Kesesuaian produk (X5.2) 

Ketepatan waktu (X5.3) 

Empati/sikap peduli (Y1) 

Jaminan keamanan produk (Y2) 

Keandalan dan keterampilan karyawan (Y3) 

Biaya (Y4) 

0,798 

0,855 

0,800 

0,891 

0,912 

0,917 

0,950 

0,850 

0,891 

0,884 

0,870 

0,763 

0,875 

0,840 

0,839 

0,851 

0,784 

0,846 

0,887 

0,913 

0,705 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

0,361 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data Primer Diolah 2016 

Berdasarkan hasil pengelolahan data pada Tabel 4.8 diketahui bahwa r tabel (0,361), 

menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian dikatakan valid karena r hitung > r tabel. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan 

sejauh mana data yang telah terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang diteliti. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menaksir konsistensi internal butir 

pertanyaan dalam mengungkap faktor. Hasil penelitian untuk kesesuaian alat ukur berupa 

kuisioner dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada responden penelitian sudah 

sesuai dimana r hitung > r tabel. 

4.5.3 Analisis Faktor  

Analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis statistik multivariat dengan titik 

berat yang diminati adalah hubungan secara bersama pada semua variabel tanpa membedakan 

variabel terikat dan variabel bebas atau disebut sebagai metode antar ketergantungan 

(interdependence methods). Proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar 
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variabel yang saling independen tertsebut, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal sehingga memudahkan analisis statistik 

selanjutnya. Variabel-variabel Total Quality Management dianalisis menggunakan analisis 

faktor. Analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara sejumlah variabel yang 

saling independent satu dengan yang lain sehingga dapat dibuat variabel (faktor) yang lebih 

sedikit dari jumlah variabel awal tetapi tetap mencerminkan variabel aslinya.  

Pada analisis faktor terdapat beberapa tahap yang dinamakan uji kelayakan faktor 

yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan dianalisis faktor, 

diantaranya adalah uji KMO, uji Barlett, uji MSA yang masing-masing memiliki persyaratan-

persyaratan tertentu untuk dapat dilanjutkan ke analisis faktor, jika salah satu uji kelayakan 

faktor tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan, maka tidak dapat dilakukan uji selanjutnya 

dan harus dikeluarkan dari analisis.  

4.5.3.1 Nilai Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Berdasarkan hasil analisis faktor uji kelayakan KMO pada pilar kepemimpinan, 

pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk hasil perhitungan KMO 

diperoleh sebesar 0,768 yang memiliki arti bahwa dengan nilai tersebut sudah memenuhi 

uji kelayakan faktor karena memiliki nilai KMO lebih dari 0,5. Ghozali (2006) 

menyatakan bahwa hasil KMO yang memenuhi syarat yaitu diatas 0,50. Nilai KMO dan 

uji Barletts dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Hasil Uji Keiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

Barlett’s Test of                    Approx. Chi-Square  

Sphericity                             df 

                                             Sig. 

0,768 

 

425,803 

136 

0,000 

Sumber : Data Primer diolah 2016 

4.5.3.2 Uji Barletts 

Uji Barletts bertujuan untuk mengetahui kebebasan dari suatu variabel (variabel 

bebas). Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai uji Barletts pada pilar 

kepemimpinan, pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk adalah 

sebesar 425,803 dengan signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji 

Barletts terdapat hubungan antar variabel yang signifikan dan menunjukkan bahwa layak 

untuk dilakukan proses uji faktor. Ghozali (2006) menjelaskan bahwa nilai hasil uji 

Barletts memenuhi syarat apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan dapat dilakukan 

tahap analisis selanjutnya. 
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4.5.3.3 Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara seluruh variabel yang terlibat dalam analisis faktor untuk melihat 

kelayakan saat tahap pemfaktoran. Nilai MSA apabila seluruh item menunjukkan lebih 

dari 0,05 sehinggan layak dan dapat dilakukan tahap pemfaktoran. Menurut Ghozali 

(2006) nilai Measure of Sampling Adequacy sangat bervariasi antara 0 sampai 1, apabila 

nilai MSA < 0,50 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan alat bantu program SPSS diketahui bahwa seluruh 

variabel memiliki nilai MSA > 0,50. Hasil uji MSA disajikan pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Hasil Uji Measure of Sampling Adequacy (MSA)  

Variabel MSA 

Sistem kepemimpinan yang partisipatif (X1.1) 0,743 

Komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan (X1.2) 0,793 

Tindakan yang membangkitkan motivasi (X1.3) 0,749 

Sistem penghargaan (X1.4) 0,757 

Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan (X2.1) 0,803 

Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi (X2.2) 0,818 

Suasana kerja yang kondusif (X2.3) 0,767 

Kedisiplinan karyawan (X2.4) 0,757 

Budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up) (X3.1) 0,777 

Pembagian kerja berdasarkan tim (X3.2) 0,811 

Tindakan menghadapi masalah (X3.3) 0,813 

Pengendalian penerimaan bahan baku (X4.1) 0,866 

Pengendalian proses produksi (X4.2) 0,721 

Pengendalian paska produksi (X4.3) 0,622 

Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan (X5.1) 0,666 

Kesesuaian produk (X5.2) 0,806 

Ketepatan waktu (X5.3) 0,787 

Sumber : data yang diolah 2016 

4.5.3.4 Menentukan Jumlah Faktor 

Langkah ini dilakukan dengan metode determination based on eigen value 

dimana hanya faktor yang mempunyai eigen value  >1 yang digunakan, sedangkan faktor 

eigen value <1 tidak dimasukkan dalam model. Nilai eigen menunjukkan kepentingan 

relatif masing-masing faktor dalam menghitung keragaman komponen yang dianalisis. 

Hasil uji kelayakan ekstraksi faktor Total Quality Management diisajikan pada Tabel 

4.11  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Kelayakan Ekstraksi Faktor Total Quality Management 
componer Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

9,490 

1,644 

1,111 

0,891 

0,767 

0,726 

0,601 

0,414

0,325 

0,308 

0,195 

0,162 

0,130 

0,112 

0,057 

0,038 

0,028 

55,824 

9,671 

6,537 

5,240 

4,510 

4,271 

3,535 

2,433 

1,913 

1,814 

1,148 

0,955 

0,765 

0,657 

0,337 

0,226 

0,164 

55,824 

65,496 

72,033 

77,273 

81,782 

86,053 

89,589 

92,021 

93,934 

95,748 

96,897 

97,852 

98,616 

99,273 

99,611 

99,836 

100,000 

9,490 

1,644 

1,111 

55,824 

9,671 

6,537 

55,824 

65,496 

72,033 

4,879 

3,883 

3,484 

28,699 

22,842 

20,492 

28,699 

51,542 

72,033 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Suatu faktor dianggap dapat mempengaruhi komponen apabila mempunyai nilai 

eigen lebih besar dari 1. Berdasarkan Tabel 4.11 hasil kelayakan ekstraksi faktor pada 

pilar kepemimpinan, pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk dari 

17 komponen terdapat 3 faktor yang memiliki eigen value >1. Faktor pertama memiliki 

prosentase varians sebesar 55,824% yang berarti di dalam faktor pertama mampu 

menjelaskan informasi terkait Total Quality Management sebesar 55,824% dari 17 

komponen. Faktor kedua memiliki prosentase varians sebesar 9,671% yang berarti bahwa 

pada faktor kedua memiliki item yang mampu menjelaskan terkait Total Quality 

Management secara keseluruhan sebesar 9,671% dari 17 komponen awal. Faktor ketiga 

memiliki prosentase varians sebesar 6,573% yang berarti bahwa pada faktor ketiga 

memiliki item yang mampu menjelaskan terkait Total Quality Management secara 

keseluruhan sebesar 6,573% dari 17 komponen awal. 

4.5.3.5 Hasil pengelompokan analisis faktor 

Setelah menentukan jumlah faktor, selanjutnya dilakukan penggolongan 

komponen untuk dimasukkan kedalam faktor, yaitu dengan melihat nilai loading faktor 

yang berada dalam kolom yang sama maka komponen tersebut akan dimasukkan pada 

faktor yang sama. Dalam tahap ini digunakan metode varimax dengan tujuan untuk 

memaksimumkan nilai loading setiap faktor dimana pengelompokkan setiap aksi rotasi 

faktor lebih dekat dengan kelompok komponen masing-masing. Faktor-faktor ini akan 

diberi nama sesuai komponen yang menyusunnya.  
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Berdasarkan hasil dari analisis faktor yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

seluruh variabel Total Quality Management yang  berjumlah 17 komponen variabel 

mampu membentuk 3 faktor baru, kemudian 3 faktor baru yang terbentuk diberikan nama 

berdasarkan isi dari masing-masing faktor yang mampu mewakili nama variabel yang 

ada pada setiap faktor yang terbentuk. Pemberian nama faktor tergantung pada nama-

nama variabel yang menjadi satu kelompok pada interpretasi masing-masing analisis dan 

aspek lainnya, sehingga pemberian nama ini sebenarnya bersifat subyektif serta tidak ada 

ketentuan yang pasti mengenai pemberian nama tersebut seperti pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Faktor Total Quality Management  

Keterangan Faktor 

1 2 3 

Indeks 1 “Kepemimpinan, kerjasama, budaya 

organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan 

waktu” 

   

X1.2 Komunikasi yang baik antara pemimpin dengan 

karyawan 

0,814 

X5.3 Ketepatan waktu 0,771 

X1.3 Tindakan membangkitkan motivasi 0,768 

X3.1 Budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas 

(buttom up) 

0,743 

X1.4 Sistem penghargaan 0,678 

X4.1 Pengendalian penerimaan bahan baku 0,677 

X3.2 Pembagian kerja berdasarkan tim 0,615 

X1.1 Sistem kepemimpinan yang partisipatif 0,572 

Indeks 2 “Komitmen karyawan pada perusahaan”    

X2.3 Suasana kerja yang kondusif  0,846 

X2.4 Kedisiplinan karyawan  0,826 

X2.2 Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi  0,735 

X2.1 Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan  0,710 

X3.3 Tindakan menghadapi masalah  0,573 

Indeks 3 “Proses produksi dan hubungan dengan 

pelanggan” 

   

X4.3 Pengendalian paska produksi   0,886 

X4.2 Pengendalian proses produksi   0,763 

X5.1 Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan   0,722 

X5.2 Kesesuaian produk   0,574 

%Varians 55,824  9,671 6,537 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Indeks “Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku 

dan ketepatan waktu” 

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 4.12 diperoleh hasil dari 

3 pembentukan faktor baru salah satunya adalah indeks kepemimpinan, kerjasama, 
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budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu dimana nama baru 

tersebut terbentuk oleh beberapa item variabel yang terdiri dari X1.2 (komunikasi 

yang baik antara pemimpin dengan karyawan),  X5.3 (ketepatan waktu), X1.3 

(tindakan membangkitkan motivasi), X3.1 (budaya organisasi mengalir dari bawah ke 

atas (buttom up)), X1.4 (sistem penghargaan), X4.1 (pengendalian penerimaan bahan 

baku), X3.2 (pembagian kerja berdasarkan tim) dan X1.1 (sistem kepemimpinan yang 

partisipatif). Beberapa item variabel yang mampu mewakili faktor indeks 

kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan 

waktu adalah X1.2 (komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan) yaitu 

0,814 dengan makna korelasi sangat kuat karena memiliki nilai 0,75-0,90. Faktor 

pertama memiliki prosentase varians sebesar 55,824% yang berarti di dalam faktor 

pertama mampu menjelaskan informasi terkait Total Quality Management sebesar 

55,824%. 

Indeks “Komitmen karyawan pada perusahaan” 

Hasil analisis yang dilakukan melalui analisis faktor, yaitu terbentuk 3 faktor 

baru yang salah satunya adalah indeks komitmen karyawan pada perusahaan, dari 

nama baru tersebut terbentuk item variabel yang terdiri dari X2.3 (suasana kerja yang 

kondusif), X2.4 (kedisiplinan karyawan), X2.2 (kesadaran akan kebersamaan yang 

tinggi), X2.1 (tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan) dan X3.3 (tindakan 

menghadapi kendala). Beberapa item variabel tersebut yang memiliki nilai loading 

faktor paling tinggi dianggap mampu mewakili faktor kedua yaitu sistem 

kepemimpinan adalah X2.3 (suasana kerja yang kondusif) dengan nilai faktor loading 

sebesar 0,846, sehingga dari indeks komitmen karyawan pada perusahaan yang 

mampu mewakili faktor tersebut adalah suasana kerja yang kondusif dengan makna 

korelasi 0,846 adalah korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-0,90. Faktor kedua 

memiliki prosentase varians sebesar 9,671% yang berarti bahwa pada faktor kedua 

memiliki item yang mampu menjelaskan terkait Total Quality Management secara 

keseluruhan sebesar 9,671%. 

Indeks “Proses produksi dan hubungan dengan pelanggan” 

Hasil analisis yang dilakukan melalui analisis faktor, yaitu terbentuk 3 faktor 

baru yang salah satunya adalah indeks proses produksi dan hubungan dengan 

pelanggan, dari nama baru tersebut terbentuk item variabel yang terdiri dari X4.3 

(pengendalian paska produksi), X4.2 (pengendalian proses produksi), X5.1 

(menciptakan hubungan erat dengan pelanggan) dan X5.2 (kesesuaian produk). 
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Beberapa item variabel tersebut yang memiliki nilai loading faktor paling tinggi 

dianggap mampu mewakili indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan 

adalah X4.3 (pengendalian paska produksi) dengan nilai faktor loading sebesar 0,886, 

sehingga dari indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan yang mampu 

mewakili faktor tersebut untuk dianalisis regresi adalah pengendalian paska produksi 

dengan makna korelasi 0,886 adalah korelasi sangat kuat yaitu memiliki nilai 0,75-

0,90. Faktor ketiga memiliki prosentase varians sebesar 6,573% yang berarti bahwa 

pada faktor ketiga memiliki item yang mampu menjelaskan terkait Total Quality 

Management secara keseluruhan sebesar 6,573%. 

4.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan 

regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu 

SPSS for window, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan 

sebagai berikut : 

4.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah pendistribusian nilai residual 

normal atau tidak normal. Model regresi dinyatakan baik apabila memiliki nilai residual 

dengan distribusi normal melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan dari hasil 

Kolmogorov-Smirnov > 0,05, maka residual terdistribusi normal dan jika sebaliknya maka 

residual terdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 : Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardi
zed Residual 

N 
Normal Parameters        Mean 
                                           Std. Deviation 
Most Extreme                  Absolute 
Differences                       Positive 
                                           Negative 
Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

30 
0,0000000 

1,10369044 
0,100 
0,077 

-0,100 
0,550 
0,923 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan hasil perhitungan uji normalitas dengan 

menggunakan  uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai signifikan sebesar 0,923 atau > 0,05 

maka model regresi penelitian dikategorikan normal.  
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4.5.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan 

yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan 

bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan 

membandingkan nilai tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai 

tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas 

Faktor Tolerance VIF Keterangan  

Indeks “Kepemimpinan, kerjasama, 

budaya organanisasi, penerimaan bahan 

baku dan ketepatan waktu” 

1,000 1,000 Non multikolinieritas 

Indeks “komitmen karyawan pada 

perusahaan” 

1,000 1,000 Non multikolinieritas 

Indeks “proses produksi dan hubungan 

dengan pelanggan” 

1,000 1,000 Non multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah 2016 

Hasil perhitungan uji multikolinieritas pada indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya 

organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu, indeks komitmen karyawan pada 

perusahaan, dan indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan didapat bahwa 

keseluruhan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai 

toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance mendekati 1 dan VIF 

berada disekitar angka 1, maka regresi bebas dari multikolinieritas (Santoso, 2000). Uji 

multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan nilai VIF dengan angkadapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai VIF < 10, 

dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.5.4.3 Uji Korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara 2 variabel atau 

lebih sehingga dapat diketahui seberapa kuat hubungan (korelasi) antar variabel maupun 

beberapa variabel dengan variabel lainnya. Sarwono (2006) menjelaskan bahwa koefisien 

korelasi merupakan ukuran statistik kovarian antara dua variabel atau lebih. Koefisien 

korelasi bernilai antara +1 sampai -1. Koefisien korelasi mengindikasikan adanya hubungan 

linier dua variabel yang memiliki hubungan searah. Berdasarkan pengolahan data 
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menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel karena nilai kurang dari 0,5. Hasil 

analisis korelasi pearson dapat dilihat pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Korelasi Pearson 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Keterangan : 

I1 = Indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan 

ketepatan waktu 

I2 =   Indeks komitmen karyawan pada perusahaan 

I3 =   Indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan 

4.5.5 Analisis Regresi Berganda 

Model persamaan regresi menunjukkan hubungan antara kepuasan pelanggan (Y) 

pelanggan RPH Krian sebagai variabel dependen yang terdiri dari empati (Y1), jaminan 

keamanan produk (Y2), kehandalan dan ketrampilan karyawan (Y3), biaya (Y4) terhadap 

variabel independen yang terdiri dari indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organanisasi, 

penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu, indeks komitmen karyawan pada perusahaan 

dan indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan. Data variabel dependen dan 

variabel independen setelah dilakukan analisis faktor kemudian diolah dengan analisis regresi 

berganda melalui program SPSS. Rekapitulasi hasil regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 

4.16 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Keterangan Koefisien regresi 

Konstanta 

Indeks “Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, 

penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu” 

Indeks “komitmen karyawan pada perusahaan” 

Indeks “proses produksi dan hubungan dengan pelanggan 

16,267 

0,717 ** 

 

0,470 ** 

 0,290 ** 

R square (R
2
) = 82% 

R adjusted = 79,9% 

F hitung = 39,386 

N = 30 

 

Sumber : Data primer diolah 2016 

 

 I1 I2 I3 

I1 1,000 0,000 0,000 

I2 0,000 1,000 0,000 

I3 0,000 0,000 1,000 
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Keterangan : 

“-“ = Hasil analisis faktor **  = Sangat signifikan 

4.5.5.1 Uji koefisien determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan program SPSS didapatkan 

hasil regresi yang disajikan pada tabel yaitu nilai dari koefisien determinasi (R
2
) sebesar 82% 

yang mengindikasikan bahwa kepuasan pelanggan RPH Krian dipengaruhi oleh variabel 

bebasnya, yaitu indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organanisasi, penerimaan bahan 

baku dan ketepatan waktu, indeks komitmen karyawan pada perusahaan dan indeks proses 

produksi dan hubungan dengan pelanggan sebesar 82% sedangkan sisanya 18% kepuasan 

pelanggan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Gujarati (1991) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R
2
) didefinisikan 

sebagai ukuran kesesuaian dari persamaan regresi dalam varian variabel dependen yang 

mampu dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R
2
 yang rendah mengindikasikan bahwa 

kemampuan variabel bebas dalam  menjelaskan varian variabel terikat sangat terbatas. Nilai 

R
2 

yang mendekati 1 (100%) menunjukkan bahwa variabel terikat dipengaruhi seluruhnya 

oleh variabel bebas. 

4.5.5.2 Uji Simultan/Uji F 

Pengujian F digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan 

atau tidak, dengan kata lain model yang diduga sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 

H0 diterima jika F hitung < F tabel  

Berdasarkan uji yang dilakukan didapatkan nilai F hitung sebesar 39,386 dan F tabel 

sebesar 2,975 karena F hitung > F tabel yaitu 39,386 > 2,975. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku 

dan ketepatan waktu, indeks komitmen karyawan pada perusahaan dan indeks proses produksi 

dan hubungan dengan pelanggan. 

4.5.5.3 Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikan masing-masing variabel bebas (signifikan < α =0.05). Berdasarkan 

uji t yang dilakukan pada indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan 
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bahan baku dan ketepatan waktu indeks komitmen karyawan pada perusahaan dan indeks 

proses produksi dan hubungan dengan pelanggan didapatkan hasil sebagai berikut : 

 Uji t antara  (FAC-1) atau indeks Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, 

penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu dengan Y (kepuasan pelanggan) 

menunjukkan t hitung = 8,613 sedangkan t tabel sebesar 2,055 karena t hitung > t tabel 

yaitu 8,613 > 2,055 atau signifikan t (0,000) <  α = 0.05 maka pengaruh (FAC-1) atau 

indeks kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan 

ketepatan waktu terhadap kepuasan pelanggan adalah sangat signifikan (p < 0,01). Hal 

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh indeks Kepemimpinan, kerjasama, 

budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu atau dengan 

meningkatkan indeks Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan 

bahan baku dan ketepatan waktu maka kepuasan pelanggan akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

 Uji t antara (FAC-2) atau indeks komitmen karyawan pada perusahaan dengan Y 

(kepuasan pelanggan) menunjukkan t hitung = 5,644 sedangkan t tabel sebesar 2,055 

karena t hitung > t tabel yaitu 5,644 > 2,055 atau signifikan t (0,000) <  α = 0.05   

maka pengaruh (FAC-2) atau indeks komitmen karyawan pada perusahaan terhadap 

kepuasan pelanggan adalah sangat signifikan (p < 0,01). Hal ini berarti H0 ditolak dan 

H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh indeks komitmen karyawan pada perusahaan atau dengan 

meningkatkan komitmen karyawan pada perusahaan maka kepuasan pelanggan akan 

mengalami peningkatan secara nyata. 

 Uji t antara (FAC-3) atau indeks proses produksi dan hubungan dengan pelanggan 

dengan Y (kepuasan pelanggan) menunjukkan t hitung = 3,481 sedangkan t tabel  

sebesar 2,055 karena t hitung > t tabel yaitu 3,481 > 2,055 atau signifikan t (0,002) <  

α = 0.05 maka indeks pengaruh proses produksi dan hubungan dengan pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan adalah sangat signifikan (p < 0,01). Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh indeks proses produksi dan hubungan dengan 

pelanggan atau dengan meningkatkan indeks proses produksi dan hubungan dengan 

pelanggan maka kepuasan pelanggan akan mengalami peningkatan secara nyata. Data 

analisis regresi berganda menghasilkan persamaan sebagai berikut : 

Y =  16,267 + 0,717 I1 + 0,470 I2 + 0,290 I3  
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Keterangan : 

Y = Kepuasan pelanggan 

I1          = Indeks “Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan 

baku dan ketepatan waktu” 

I2  = Indeks “komitmen karyawan pada perusahaan” 

I3   = Indeks “proses produksi dan hubungan dengan pelanggan” 

Indeks “Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku 

dan ketepatan waktu” 

Kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,717 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan indeks “Kepemimpinan, kerjasama, budaya organisasi, 

penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu”. Apabila indeks “Kepemimpinan, 

kerjasama, budaya organisasi, penerimaan bahan baku dan ketepatan waktu” 

mengalami peningkatan 1 satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 

0,717 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Pernyataan 

tersebut berhubungan dengan hipotesis 1 (sistem penghargaan kepada karyawan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan RPH Krian), hipotesis 3 (kerjasama 

tim berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan RPH Krian) dan hipotesis 5 

(Ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan RPH Krian). Hal 

tersebut dikarenakan pada pilar kepemimpinan yang diwakili oleh sistem penghargaan 

kepada karyawan  membuat karyawan bersemangat dan termotivasi untuk bekerja 

dengan baik untuk mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Adanya motivasi untuk 

bekerja dengan baik dari karyawan maka karyawan dapat melayani pelanggan dengan 

baik dan menciptakan rasa kepuasan pelanggan. Penghargaan yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan dapat berupa uang atau piagam. Pada pilar organisasi 

yang diwakili oleh kerjasama tim dapat meringankan pekerjaan karyawan RPH Krian 

karena pekerjaan di RPH Krian dikerjakan berdasarkan tim yang dibentuk oleh 

pemimpin sehingga pekerjaan dapat cepat terselesaikan sehingga dapat menciptakan 

kepuasan pelanggan. Ketepatan waktu juga sangat penting karena produk yang baik 

tidak dapat menciptakan kepuasan pada pelanggan jika ketepatan waktu selama 

produksi tidak ada dan mengakibatkan pelanggan menunggu terlalu lama. 

Parasuraman (2001) menjelaskan bahwa kehandalan erat kaitannya dengan kecepatan 

pelayanan karena merupakan kepemilikan kemampuan yang handal dengan 

mengetahui seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai 

kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja serta mampu 

menunjukkan, mengarahkan dan memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk 
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pelayanan yang belum dimengerti oleh masyarakat sehingga memberi dampak positif 

atas pelayanan tersebut.  

Indeks “komitmen karyawan pada perusahaan” 

Kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,470 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan indeks “komitmen karyawan pada perusahaan”,  jadi apabila 

indeks “komitmen karyawan pada perusahaan” mengalami peningkatan 1 satuan, 

maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,470 satuan dengan asumsi 

variabel yang lainnya dianggap konstan. Pernyataan tersebut berhubungan dengan 

hipotesis 2 (kedispilinan karyawan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

pelanggan RPH Krian). Kedisiplinan kerja karyawan RPH Krian dalam pilar 

komitmen memiliki nilai peran tertinggi menurut pelanggan. Kedisiplinan kerja 

karyawan membuat karyawan bekerja secara efektif dan efisien sehingga tidak adanya 

waktu yang terbuang sia-sia karena perilaku karyawan yang tidak disiplin sehingga 

pekerjaan karyawan akan cepat terselesaikan dan nantinya akan menciptakan  rasa 

kepuasan untuk karyawan karena ketepatan waktu yang diberikan. Candrama (2011) 

menyatakan bahwa kedisiplinan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

sehingga semakin tinggi tingkat kedisiplinan kerja maka semakin tinggi pula tingkat 

kinerja karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa disiplin sangat penting untuk 

pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi karyawan agar dapat 

mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun 

kelompok. 

Indeks “proses produksi dan hubungan dengan pelanggan” 

Kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,290 satuan untuk setiap 

tambahan satu satuan indeks “proses produksi dan hubungan dengan pelanggan”. 

Apabila indeks “proses produksi dan hubungan dengan pelanggan” mengalami 

peningkatan 1 satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,290 satuan 

dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan. Pernyataan tersebut 

berhubungan dengan hipotesis 4 (proses produksi berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan pelanggan RPH Krian). Hal tersebut dikarenakan proses produksi pada pilar 

proses memiliki peran sangat penting dalam menghasilkan produk akhir karena proses 

yang baik akan menghasilkan produk yang baik dan proses produksi yang tidak baik 

akan menghasilkan produk yang kurang baik juga jadi proses produksi sangat 

menentukan hasil akhir dari suatu produk. Pilar proses pada RPH Krian mencakup 

proses penerimaan bahan baku hingga dihasilkan karkas. Proses produksi di RPH 
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Krian diawasi langsung oleh pemimpin sehingga proses produksi pada RPH Krian 

terkontrol dengan baik karena saat terdapat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan 

pemimpin langsung menegur karyawan.  


