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ABSTRACT 

The research was carried out in district Rejoso Nganjuk on 5 April up to 

May 5, 2012. The purpose of this study was to determine the profile of cattle 

farmers, Inseminator profile and factors related to quality of service satisfaction 

levels cattle farmers. Research method was used the survey using with 

questionnaires. The technique of sampling was used the random sampling. 

Respondents used in this study as many as 75 people. Data were analyzed by 

multiple correlation analysis. The results of this research was the cattle farmers in 

district Rejoso Nganjuk averaging 47 years of age, level of education, primary 

school last experience raising an average of 25 years and the number of livestock 

kept by as much as 2 livestocks each breeder. Services officer AI in district 

Rejoso district Nganjuk was as many as five people inseminator and one who 

doubles as the as PKB with the status of the three are self-supporting other 

officers and civil servants. Experience as inseminator with the status of 

independent average 7-year-old and experience officers inseminator with the 

status of servants average 15 years. Service quality factors of satisfaction IB cattle 

farmers in district Rejoso Nganjuk dealing positively and significantly was 

tangible variable ( X1 ) it was value correlation 0,550 and r
2
 30,25 % and 

assurance variable ( X4 ) was correlation 0,551 and dan r
2
 30,36% 

Key word: service quality of IB, cattle rancher satisfaction, cattle rancher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN IB (INSEMINASI BUATAN) TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN (PETERNAK SAPI POTONG) KECAMATAN  

REJOSO KABUPATEN NGANJUK 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 

pada 5 April sampai dengan 5 Mei 2012, yang bertujuan untuk mengetahui profil 

peternak sapi, profil Inseminator dan faktor-faktor kualitas pelayanan yang 

berhubungan dengan tingkat kepuasan peternak sapi. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengambilan 

data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

stratified random sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara membagi 

populasi ke dalam kelompok-kelompok strata, dan kemudian sampel diambil 

secara acak dari tiap strata tersebut. Sampel yang diambil adalah pada desa 

dengan jumlah populasi peternakan sapi tinggi, sedang, dan jarang sebanyak 25 

orang peternak dari desa yang dijadikan sasaran. Responden yang diambil pada 

penelitian ini sebanyak 75 orang. Data dianalisis dengan analisis korelasi. 

 

Hasil penelitian ini adalah peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk rata-rata berusia 47 tahun, tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar, 

pengalaman beternak rata-rata 25 tahun dan jumlah ternak yang dipelihara 

sebanyak 2 ekor tiap peternak. Petugas pelayanan IB di Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk adalah sebanyak 5 orang Inseminator dan 1 orang merangkap 

sebagai PKB dengan 3 petugas dengan status swadaya dan 3 petugas dengan 

status negeri. Pengalaman sebagai Inseminator dengan status swadaya rata-rata 7 

tahun dan pengalaman petugas Inseminator dengan status pegawai negeri rata-rata 

15 tahun. Faktor-faktor kualitas pelayanan IB terhadap kepuasan peternak sapi di 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berhubungan secara positif dan signifikan. 

Variabel bukti nyata dengan nilai korelasi 0,550 (kuat). Variabel kehandalan 

dengan nilai korelasi 0,250 (cukup). Variabel kesigapan dengan nilai korelasi 

0,431 (cukup). Variabel jaminan dengan nilai korelasi 0,551 (kuat). Variabel 

empati dengan nilai korelasi 0,345 (cukup). 

 

Kesimpulannya adalah bahwa faktor-faktor kualitas pelayanan IB 

terhadap kepuasan peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang 

berhubungan secara positif dan signifikan yaitu variabel bukti nyata (X1) dan 

variabel jaminan (X4). 

 

Disarankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, perlu 

ditingkatkan lagi faktor-faktor bukti nyata, kehandalan, kesigapan, jaminan dan 

empati. Kemudian juga harus ditingkatkan lagi kualitas sumber daya manusia baik 

terhadap inseminator maupun kepada peternak sapi sebagai penunjang untuk 

meningkatkan produktivitas peternak sapi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pertanian dalam arti luas merupakan bagian penting yang 

tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Subsektor peternakan ikut 

memberikan kontribusi yang cukup besar. Pembangunan sub sektor peternakan 

sebagai bagian dari pembangunan nasional mendapat perhatian cukup besar dari 

pemerintah, diutamakan untuk memenuhi keburuhan pangan dan gizi melalui 

usaha pembangunan ternak sapi potong, hal ini untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani khususnya daging. Pembangunan peternakan merupakan salah 

satu program dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani 

ternak serta masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-

undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

mendefinisikan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 

sumberdaya fisik, benih, bibit atau bakalan, alat mesin dan peternakan, budidaya 

ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahanya.  

Kebutuhan nasional akan konsumsi daging setiap tahun selalu meningkat. 

Sementara itu pemenuhan akan kebutuhan daging selalu negatif, artinya jumlah 

permintaan lebih tinggi daripada peningkatan produksi daging sapi sebagai 

konsumsi. Sesuai dengan kebijaksanaan subsektor peternakan, usaha ternak sapi 

potong terus-menerus digalakkan untuk mengimbangi permintaan daging sapi 

yang senantiasa meningkat sementara persediaan kerap kali terbatas (Murtidjo, 

1993). 

Pembangunan subsektor peternakan berperan dalam mensukseskan 

program Ketahanan Pangan Nasional sebagai penyedia sumber pangan protein 

hewani yang berupa daging, telur, dan susu. Sesuai program pemerintah pusat 

dalam hal ketersediaan pangan serta mendukung Program Swasembada Daging 

Sapi (PSDS) pada tahun 2014. Salah satu cara mencapai program tersebut adalah 

dengan meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk telah melaksanakan program tersebut melalui penyebaran ternak sapi, 



 
 

pengembangan bibit ternak sapi dan Inseminasi Buatan (IB) khususnya di 

Kecamatan Rejoso.  

Berdasarkan  hasil  evaluasi  kegiatan  IB  s/d  tahun  2011,  pencapaian  

sasaran IB belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, perlu  upaya  guna 

memperbaiki kinerja pelayanan IB yang diatur dalam Pedoman IB  pada Ternak 

Sapi.  

Berdasarkan Pedoman Optimalisasi IB tahun 2012 perkembangan IB 

yang semakin baik membuat para peternak lebih memilih IB dari pada 

perkawinan secara alami. Karena beberapa keuntungan apabila menggunakan IB 

diantaranya adalah menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur 

jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi 

betina (inbreeding), dengan peralatan dan teknologi yang baik sperma dapat 

simpan dalam jangka waktu yang lama dan menghindari ternak dari penularan 

penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.  

Kualitas pelayanan Inseminator yang diberikan kepada peternak sapi di 

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu penentu kepuasan peternak atas jasa 

yang diberikan. Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Kecamatan 

yang memiliki jumlah ternak sapi potong dengan populasi terbanyak dan memiliki 

produktifitas sapi potong tertinggi dari Kecamatan lainya yang ada di Kabupaten 

Nganjuk, maka dari itulah wilayah tersebut sangat tepat untuk dilakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kualitas Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Peternak Sapi Potong)”. 

Suatu keberhasilan IB salah satunya adalah berhubungan dengan 

keterampilan inseminator sehingga kualitas pelayanan yang diberikan Inseminator 

kepada peternak memuaskan. Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan peternak 

terhadap pelayanan inseminator tersebut, maka diperlukan suatu feedback dari 

peternak. Umpan balik itu antara lain perihal kinerjanya. Dari feedback ini 

seorang inseminator dapat melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih 

baik. Perubahan itu diharapkan kepuasan peternak terhadap pelayanan inseminator 

juga akan terus meningkat. Dengan demikian penelitian ini berfungsi untuk 

memperoleh informasi tentang kepuasan peternak atas pelayanan jasa IB dari 

Inseminator. 



 
 

1.2 Rumusan masalah 

Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan IB terhadap kepuasan 

pelanggan (peternak sapi) di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah profil peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

2. Bagaimanakah profil Inseminator di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

3. Faktor-faktor kualitas pelayanan IB apa saja yang berhubungan dengan 

kepuasan peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui profil peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk. 

2. Untuk mengetahui profil Inseminator di Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk 

3. Untuk menganalisa faktor-faktor kualitas pelayanan yang berhubungan dengan 

tingkat kepuasan peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya memuaskan 

pelanggan dalam menjalankan usaha di bidang jasa. 

2. Memberikan informasi tentang kepuasan peternak berdasarkan kualitas 

pelayanan Inseminator dalam Inseminasi buatan pada sapi. 

3. Untuk menganalisa bagaimana hubungan kualitas pelayanan dan variabel yang 

paling berhubungan terhadap kepuasan petenak dalam Inseminasi buatan yang 

diberikan oleh Inseminator. 

4. Sebagai informasi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan tema 

kepuasan konsumen. 

 

 

 

 



 
 

1.4 Kerangka Pikir 

Inseminator selalu berusaha memberi pelayanan yang maksimal kepada 

pelanggannya. Kepuasan pelanggan yang maksimal dan kualitas pelayanan 

merupakan salah satu strategi dalam mempertahankan pelanggan karena 

pelanggan selalu yakin mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan, 

sehingga akan terbentuk harapan dari pelanggan. 

Perbandingan antara pelayanan yang diterima dengan harapan itulah 

yang digunakan sebagai ukuran dalam menentukan kualitas pelayanan. 

Kemungkinan yang terjadi yaitu positif atau negatif. Jika positif, berarti pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Jika negatif, berarti pelayanan 

yang diterima kurang sesuai yang diharapkan pelanggan. 

Dalam menilai kualitas pelayanan, variabel-variabel yang 

dipertimbangkan meliputi variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance 

dan emphaty. Untuk mengetahui kerangka pikir tersebut, lebih jelasnya dapat 

dilihat dari skema Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Alur kerangka pemikiran hubungan antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan (peternak sapi) 
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1.5 Definisi konsep dan definisi Operasional variabel 

1.5.1 Definisi konsep 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pengambilan data 

menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

stratified random sampling yaitu metode pemilihan sampel denga cara membagi 

populasi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut strata, dan kemudian sampel 

diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Sampel yang diambil adalah pada 

desa dengan jumlah populasi peternakan sapi tinggi, sedang, dan jarang sebanyak 

25 orang peternak dari desa yang dijadikan sasaran. Responden yang diambil pada 

penelitian ini sebanyak 75 orang. Data dianalisis dengan analisis korelasi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Variabel bebas (X) meliputi (X1) penampilan, sarana dan prasarana IB yang 

memadai, (X2) keterampilan petugas dan tarif dari Jasa layanan IB, (X3) 

kecepatan kedatangan petugas, (X4) tingkat keberhasilan IB pada ternak, (X5) 

kemudahan menghubungi dan kemampuan berkomunikasi. 

b. Variabel tergantung (Y) merupakan kepuasan peternak sapi di Kecamatan 

Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

1.5.2 Definisi Operasional Variabel 

a. Kualitas pelayanan 

Ukuran layanan yang dilihat berdasarkan penilaian pelanggan (peternak sapi) 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inseminator di Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan penampilan sarana dan prasarana 

IB yang memadai, keterampilan petugas dan tarif jasa IB, kecepatan 

kedatangan petugas IB, tingkat keberhasilan IB pada ternak, kemudahan 

menghubungi dan berkomunikasi. 

b. Penampilan sarana dan prasarana IB yang memadai 

Variabel yang diturunkan dari salah satu konsep dimensi kualitas pelayanan 

yaitu bukti nyata (tangible) yang merupakan komponen penunjang pelayanan 

IB yang meliputi penampilan Inseminator, kebersihan alat IB dan kelengkapan 

alat IB (gun, Container, tissu/kapas, straw, sarung tangan plastik). 

 

 



 
 

c. Keterampilan petugas dan tarif jasa IB 

Variabel yang diturunkan dari salah satu konsep dimensi kualitas pelayanan 

yaitu kehandalan jasa (Reliability). Keterampilan petugas merupakan 

kemampuan untuk menunjukkan atau melaksanakan pelayanan secara cepat 

dan tepat. Sedangkan tarif jasa IB adalah retribusi pelayanan IB yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan sarana dan prasarana IB 

disertai pelayanan IB sapi potong betina yang dilaksanakan oleh Inseminator. 

d. Kecepatan kedatangan petugas IB 

Variabel yang diturunkan dari salah satu konsep dimensi kualitas pelayanan 

yaitu kesigapan (responsiveness). Pelayanan IB bersifat sangat spesifik dan 

perlu penanganan yang cepat dan segera karena masa birahi sapi potong hanya 

berkisar 1 x 24 jam. Kecepatan kedatangan petugas meliputi kesigapan petugas 

dalam menanggapi laporan dari masyarakat dan kecepatan kedatangan petugas 

untuk melakukan inseminasi (penyuntikan pada ternak) 

e. Tingkat keberhasilan IB pada ternak 

Variabel yang diturunkan dari salah satu konsep dimensi kualitas pelayanan 

yaitu jaminan (assurance). Tingkat keberhasilan IB pada ternak merupakan 

persentase kinerja yang didapatkan oleh peternak dari layanan IB wujud dari 

rasa percaya dan yakin akan jaminan kemampuan petugas dalam menjalankan 

tugas pelayanan IB. 

f. Kemudahan menghubungi dan kemampuan berkomunikasi 

Variabel yang diturunkan dari salah satu konsep dimensi kualitas pelayanan 

yaitu empati (empathy). Dalam hal ini Inseminator harus memberikan 

pelayanan yang tulus kepada peternak, seperti Inseminator harus memberikan 

kemudahan dalam menghubungi dirinya apabila sewaktu-waktu peternak 

membutuhkan bantuan dan cara berkomunikasi yang baik dengan peternak.  

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Jasa 

Kotler (1994) menyatakan bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Sedangkan Tjiptono (2001) menyatakan  bahwa jasa (service) adalah sebagai 

tindakan  atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung 

dari produsen kepada konsumen. 

Jasa adalah barang yang tidak terlihat (intangible product) yang dibeli 

dan dijual melalui transaksi pertukaran yang saling memuaskan. Kata pelayanan 

atau jasa atau service memiliki makna yang beragam. Dalam bukunya yang 

berjudul, “Service, quality and satisfaction”, Fendi Tjiptono dan Gregorius 

Chandra (2005) mengutip beberapa pengertian service antara lain:  

 Menurut Johns (1998), secara garis besar konsep service mengacu 

pada tiga lingkup definisi utama: industri (sebagai sub-sektor dalam 

kategorisasiaktivitas ekonomi),  output atau penawaran (produk 

intangible) dengan output lebih berupa aktivitas daripada objek fisik), 

dan proses (penyampaian jasa inti, interaksi personal, kinerja dalam 

arti luas dan pengalaman layanan). 

2.2  Karakteristik Jasa 

Sifat perusahaan yang menghasilkan jasa ialah bahwa jasa itu tidak dapat  

ditimbun seperti barang-barang lain sambil menunggu untuk dijual, hal ini  

disebabkan jasa memiliki karakteristik-karakteristik yang unik. Menurut Tjiptono 

(2005), jasa memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 



 
 

a. Intangibility  (tidak berwujud)  

Ketidakpastian bagi para pelanggan dalam pembelian jasa relatif tinggi, 

karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik yang dapat 

dievaluasi pembeli sebelum membeli. Jasa mengandung unsur  

experience quality  dan  credence quality  yang tinggi.  Experience 

quality  adalah karakteristik-karakteristik yang hanya dapat dinilai 

pelanggan setelah pembelian, misalnya kualitas, efisiensi, dan kesopanan. 

Sedangkan  credence quality merupakan aspek- aspek yang sulit 

dievaluasi, bahkan setelah pembelian dilakukan, misalnya sebagian besar 

orang sulit untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris selama 

periode tertentu.  Intangibility juga menimbulkan masalah bagi penyedia 

jasa. Kurangnya karakteristik fisik menyebabkan penyedia jasa sulit 

memajang dan mendiferensiasikan penawarannya. 

b. Inseparability  (tidak dapat dihasilkan secara terpisah)  

Pada umumnya, barang diproduksi terlebih dahulu kemudian dijual dan 

dikonsumsi. Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.  

Contohnya pemeriksaan medis. Dokter tidak dapat memproduksi jasanya 

tanpa kehadiran pasien.   

c. Variability  (hasilnya bervariasi tergantung siapa yang memberikan jasa)   

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan  non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada 

siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Ini disebabkan jasa 

melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya, di 

mana manusia biasanya tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak 

konsisten dalam hal sikap dan perilakunya.    

d. Perishability  (tidak tahan lama)  

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Contohnya adalah kursi 

pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur 

telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja 

karena tidak dapat disimpan.   

 



 
 

e. Lack of Ownership   

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian 

barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat 

produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan, atau 

menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin 

hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang 

terbatas. 

Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan enam kriteria menurut 

Tjiptono (2000) yaitu: 

a. Segmentasi pasar 

Berdasarkan segmentasi pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa 

kepada konsumen akhir (misalnya taksi) dan jasa kepada konsumen 

organisasional (misalnya konsultasi keuangan). 

b. Tingkat keberwujudan (Tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini jasa dapat dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu: 

 Rented good service 

 Owned good service 

 Non-good service 

c. Keterampilan penyedia jasa 

Jasa dibagi atas profesional service (misalnya konsultan keuangan, 

hukum) dan non profesional service (misalnya sopir taksi). Pada jasa 

yang memerlukan keterampilan tinggi, konsumen cenderung sangat 

selektif di dalam memilih penyedia jasa, sebaliknya pada jasa yang 

tidak memerlukan keterampilan tinggi sering kali loyalitas pelanggan 

rendah karena penawaran sangat banyak. 

d. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa, jasa dapat dibagi menjadi 

commercial service, profit service, (misalnya Bank) dan non-profit 

service (misalnya yayasan). 

e. Regulasi 



 
 

Jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya pialang, 

angkutan umum) dan non regulated service (misalnya katering, 

makelar). 

f. Tingkat kontak penyedian jasa pelanggan 

Secara umum jasa dapat dibagi menjadi high-contact service 

(misalnya bank, universitas) dan low-contact service (misalnya 

bioskop).  

2.3 Definisi Kualitas Pelayanan 

Berikut beberapa pengertian dan definisi tentang kualitas pelayanan. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, 

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

2001). Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen (Tjiptono, 2005). Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan 

yang nyata-nyata mereka terima atau diperoleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan 

suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. 

Menurut Kotler (2003) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. 

Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum 

dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi 

akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.  

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-kualitas-pelayanan.html


 
 

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Pelayanan Terhadap Pelanggan 

Adanya kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan, hal ini 

akan memberikan keuntungan dan manfaat yang besar, karena apabila pelanggan 

puas, pelanggan tersebut tidak akan memilih pihak lain dan tetap akan memilih 

pihak yang dapat memberikan hasil yang baik dan memuaskan. 

Manfaat pelayanan terhadap pelanggan menurut John Tschohl (1991) 

adalah : 

a. Meningkatkan kesetiaan pelanggan dan meningkatkan pasar 

b. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. 

c. Meningkatkan pemesanan kembali (reordering) 

d. Meningkatkan jumlah pelanggan. 

e. Menghemat anggaran pemasaran dalam promosi, khususnya periklanan. 

f. Diferensiasi. 

g. Meningkatkan moril dan produktifitas karyawan. 

h. Mengurangi perputaran kerja. 

Menurut Robert L Desatncik (Lupiyoadi, 2001)  tujuan dari pelayanan 

pelanggan, yaitu : 

1. Jika perusahaan memberikan pelayanan yang baik, maka akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

2. Untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika 

harus mencari pelanggan baru. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 

beberapa perusahaan membuktikan bahwa lima kali lebih mahal untuk 

memperoleh pelanggan baru daripada mempertahankan yang terdahulu. 

3. Dengan adanya pelayanan terhadap pelanggan yang baik, maka kesetiaan 

pelanggan dapat dipertahankan yaitu melalui produk yang diterima 

pelanggan. 

2.4 Definisi Dan Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa untuk 

langsung dipakai. Ada beberapa sikap konsumen yang perlu diketahui antara lain 

konsumen adalah raja (the consumer is king), suka dipuji, suka mencela, 



 
 

bersemangat, sering bimbang, mudah marah, mudah tersinggung, dan apatis 

(Effendy, 1982). 

Handoko, dan Dharmmesta (2000) membagi konsumen menjadi 

konsumen akhir, pembeli industri atau pedagang perantara dan pembeli 

individual. Konsumen akhir mempunyai arti sebagai individu-individu yang 

melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi 

rumah tangganya. Pembeli industri atau pedagang perantara yaitu perilaku 

pembelian industri mempunyai motif  yang berbeda  serta macam individu yang 

berperan di dalamnya, sedangkan pembeli individual adalah seseorang yang 

melakukan pembelian tanpa ada dipengaruhi oleh orang lain secara langsung atau 

individu yang benar-benar melakukan pembelian.  

Adapun sikap pelanggan dapat dibagi menjadi 8 yaitu : 

a. The Impatient Customer, yaitu seorang pelanggan yang kurang 

sabar. Ia akan mengeluh dengan pelayanan yang kurang cepat. 

b. The Argumentative Customer, yaitu Seorang pelanggan yang datang 

membeli barang, akan tetapi selalu mendebat apa yang dikatakan si 

penjual. 

c. The Talkative Customer, yaitu seorang pelanggan yang banyak 

bicaranya dan kadang-kadang bergurau sendirian sambil berbelanja. 

d. The Decided Customer (Positive Customer), yaitu seorang pelanggan 

yang mempunyai kepastian terhadap apa yang diinginkan dan sulit 

sekali merubah pendapatnya. 

e. The Resistant Customer, yaitu seorang pelanggan yang selalu ragu 

menghadapi pilihan suatu barang. 

f. The Economy Minded Customer, yaitu seorang pelanggan yang 

mempunyai perhitungan ekonomis. 

g. The Sensitive Customer, yaitu seorang pelanggan yang mempunyai 

perasaan halus atau sensitive, ia malu-malu bertanya dan berhati-hati 

dalam membeli.  

h. The Irritable Customer, yaitu seorang pelanggan yang suka marah 

kalau si penjual kebetulan tak sesuai mengambilkan barang. 



 
 

i. The Unhurried  Customer, yaitu seorang pelanggan yang selalu 

berhati-hati dalam pembelian, ia akan membeli barang yang tepat 

dan cukup memuaskannya (Effendy, 1982). 

2.5  Definisi Kepuasan Konsumen 

Tjiptono (1997) menjelaskan bahwa kepuasan merupakan tingkat 

perasaan konsumen yang diperoleh setelah konsumen melakukan atau menikmati 

sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

perbedaan antara yang diharapkan konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang 

diberikan perusahaan (perguruan tinggi) di dalam usaha memenuhi harapan 

konsumen. 

Handoko dan Dharmmesta (2000) menjelaskan bahwa faktor yang akan 

menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba, 

adalah banyak sedikitnya  kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi, ini tidaklah 

berarti bahwa perusahaan harus berupaya memaksimalkan kepuasan konsumen, 

tetapi perusahaan harus mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan 

kepada konsumen. 

Kotler (2003) menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan, jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan akan puas, jika kinerja melebihi harapan amat puas 

atau senang. Kepuasan pelanggan menurut Rangkuti (2004) adalah mengukur 

sejauh mana harapan pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan dan 

telah sesuai dengan aktual produk atau jasa yang mereka rasakan.  

2.6  Pengukur Kepuasan 

Zeithlam dalam bukunya  Umar (2002) menyatakan bahwa terdapat lima 

dimensi untuk menentukan kualitas jasa, dimensi tersebut dipaparkan sebagai 

berikut : 

g. Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan janji yang ditawarkan. 

h. Responsiveness, adalah respon atau kesigapan karyawan dalam membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang 



 
 

meliputi: kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi dan penanganan keluhan pelanggan. 

i. Assurance, aspek ini meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan 

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

j. Empathy, yaitu perhatian secara individu yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha 

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

k. Tangibles, yaitu dimensi yang meliputi penampilan fasilitas fisik seperti 

gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, 

kerapian, kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan 

penampilan karyawan. 

2.7 Analisis Faktor 

Analisis faktor adalah sebuah analisis yang mensyaratkan adanya 

keterkaitan antar item/variabel/butir. Pada prinsipnya analisis faktor 

menyederhanakan hubungan yang beragam dan komplek pada variabel yang 

diamati dengan menyatukan faktor atau dimensi yang saling berhubungan atau 

mempunyai korelasi pada suatu struktur data baru yang mempunyai set faktor 

lebih kecil. Data-data yang dimasukkan umumnya data matrix dan terdiri dari 

variabel-variabel. 

Definisi-definisi dalam analisis faktor menurut (Hair, 1998): 

a. Anti-Image Corelation Matrix adalah matrik dari korelasi parsial 

diantara variabel-variabel setelah analisis faktor, menggambarkan 

derajat faktor-faktor yang menerangkan setiap lainnya dalam hasil. 

Diagonal berisi Meassures of  Sampling Addequacy (MSA) untuk 

setiap variabel dan hasil off diagonal adalah korelasi parsial antara 

variabel-variabel. 



 
 

b. Bartlett Test of Sphrecity adalah uji statistik untuk arti dalam kurung 

dari semua korelasi dalam sebuah matrik korelasi. 

c. Communality dalam jumlah total dari bagian variabel asal semua 

variabel yang termasuk dalam analisis. 

d. Corelation Matrix adalah tabel yang menunjukkan interkorelasi antara 

semua variabel. 

e. Cronbach’s Alpha adalah perhitungan rehabilitas yang mempunyai 

range 0-1, dengan hasil 0,60 sampai 0,70 dianggap batas bawah dari 

data yang diterima. 

f. Eigenvalues adalah jumlah kolom dari loading persegi faktor, juga 

ditunjukkan sebagai laten root. Eigenvalues menggambarkan jumlah 

hitung dari varian sebuah faktor. 

g. Faktor adalah kombinasi linier (variat) dari variabel-variabel asal. 

Faktor juga menujukkan dimensi garis (konstruk) yang meringkas atau 

menjumlahkan untuk orginal tertentu variabel-variabel yang diteliti. 

h. Faktor loading adalah hubungan antara variabel asli dari faktor, dari 

kunci pengertian alami dari sebuah faktor utama. Persegi faktor 

loading menunjukkan persentase varian dalam variabel asal yang 

diterangkan oleh faktor. 

i. Faktor matrix adalah tabel yang menunjukkan faktor loading dari 

semua variabel pada setiap faktor. 

j. Faktor Rotation adalah proses manipulasi atau mengatur poros faktor 

untuk menyelesaikan secara pragmatis dan sederhana yang lebih 

dimengerti faktor rotasi. 

k. Meassures of Sampling Addequacy (MSA) adalah ukuran yang 

dihitung keduanya untuk seluruh matrik kolerasi dan setiap variabel 

individu yang dikoreksi ketidak akuratnya dari penggunaan analisis 

faktor. Nilainya dibawah 0.50 untuk selain satu matrik seluruhnya atau 

variabel individu yang menunjukkan ketidakakuratan. 

l. Meassuremen Error adalah ketidak akuratan dalam menghitung 

kebenaran hasil variabel untuk kekeliruan dari alat ukur. Contoh 



 
 

ketidaktelitian skala respon, kesalahan memasukkan data atau 

kesalahan responden. 

m. Rehability adalah besarnya sebuah variabel atau variabel tertentu yang 

dikehendaki dalam pengukuran. 

n. Validity adalah besarnya sebuah ukuran dari pengukur koreksi yang 

menunjukkan konsep dari penelitian. Derajat bebas dari kesalahan 

tidak acak. Validitas adalah bagaimana konsep yang baik yang 

diartikan oleh alat pengukur sedangkan hubungan reliabilitas untuk 

konsisten dari alat ukurnya.   

2.8  Inseminasi Buatan 

Teknologi di bidang peternakan merupakan hasil rekayasa ilmu 

pengetahuan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan hasil produksi 

peternakan. Peternakan akan memilih komoditas dan teknologi yang mudah 

diperoleh saat dibutuhkan dan biayanya murah. Teknologi untuk meningkatkan 

produksi ternak telah banyak dilakukan baik dalam sistem perkawinan, pemberian 

pakan maupun menajemen pemeliharaan. Inseminasi Buatan ialah deposisi atau 

pemasukan semen (mani) kedalam alat kelamin betina dengan alat-alat buatan 

manusia, jadi bukan secara alam. Teknologi IB telah diterapkan di Indonesia sejak 

1952. (Ditjennak dan Keswan RI, 2012) 

Penerapan teknologi IB khususnya teknik IB dengan menggunakan mani 

beku, merupakan hal yang relatif baru, baik petugas-petugas Dinas Peternakan 

maupun masyarakat peternak. Perlu kita sadari bahwa dasar dan tujuan 

pelaksanaan program IB adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak baik 

ternak potong maupun ternak perah dan meningkatkan pendapatan peternak. 

Penerapan teknologi Inseminasi Buatan dalam hal ini mengacu pada bagaimana 

peternak dapat memperoleh informasi, kemampuan untuk memperoleh pelayanan 

dalam hal ini fasilitas pelayanan dan kemampuan menerapkan teknologi 

Inseminasi Buatan, dapat dicoba dalam skala kecil dan hasilnya dapat dilihat.   

(Ditjennak dan Keswan RI, 2012) 

 

 



 
 

2.8.1  Pelayanan Petugas Inseminasi Buatan (IB) 

Teknis Inseminasi memerlukan keterampilan khusus yang tidak mudah 

dilakukan oleh orang  yang  tidak  dilatih  khusus  untuk  keperluan  tersebut. 

Dengan  demikian  tidak dibenarkan  apabila  pelaksana  IB  di  lapangan  

diserahkan  kepada  petugas  yang  belum atau tidak cukup mengikuti 

kursus/latihan lnseminator (Ditjenak dan Keswan RI, 2012) 

Tugas pokok inseminator adalah: 

 Menerima laporan dari pemilik ternak mengenai sapi birahi dan memenuhi 

panggilan tersebut dengan baik dan tepat waktu  

 Menangani alat dan bahan Inseminasi Buatan sebaik-baiknya  

 Melakukan identifikasi akseptor Inseminasi Buatan (IB) dan mengisi kartu 

peserta Inseminasi Buatan (IB) 

 Melaksanakan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak 

 Membuat laporan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) dan menyampaikan 

kepada pimpinan SPT IB (Ditjenak dan Keswan RI, 2012). 

 

2.9 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lina Asmalina 

(2002), yang meneliti tentang peningkatan kualitas pelayanan Inseminasi Buatan: 

studi kasus Cabang Dinas Peternakan Kecamatan Loa Kulu di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, menggunakan metode Green Successive Categories dari 8 dimensi 

kualitas pelayanan yang diturunkan menjadi 20 variabel yang menentukan 

kualitas pelayanan IB. Terdapat 5 variabel dengan kesenjangan negatif yang 

menandakan kekurangpuasan pelanggan terhadap layanan inseminator yaitu: 

ketepatan kedatangan petugas, ketepatan dugaan penyakit dan kelainan pada 

hewan, ketepatan dalam menangani masalah reproduksi, kemampuan petugas 

mengatasi masalah reproduksi serta kemampuan unit layanan dalam memberikan 

informasi pelayanan. 

Elwida (2008) dalam penelitiannya tentang analisis kualitas pelayanan 

POS Inseminasi Buatan di Kota Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan 

analisis deskriptif dan model regresi logistik, menganalisis 5 dimensi kualitas 

pelayanan POS IB yang diinginkan yaitu sarana fisik (tangible), kehandalan 



 
 

(reliability), kesigapan (responsiveness), meyakinkan (assurance), dan perhatian 

(empathy). Setiap dimensi dijabarkan dalam beberapa variabel dengan jumlah 14 

variabel yang dinilai tingkat pelaksanaan (kepuasan) dan tingkat kepentingannya 

(harapan). Secara keseluruhan tingkat pelayanan Pos IB memuaskan peternak 

karena median kenyataan dan harapan sama. Terdapat beberapa variabel yang 

menjadi prioritas dalam mempengaruhi kualitas pelayanan POS IB yaitu: biaya 

pelayanan, pemberian kartu akseptor, keaktifan petugas, ketersediaan semen beku, 

jenis dan pengarahan petugas dan tingkat keberhasilan IB. 

Khairul Saleh (2005) dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan 

program IB dan tingkat keberhasilannya di Propinsi Riau dengan menggunakan 

analisis deskriptif dikatakan bahwa beberapa hal yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan IB adalah pengetahuan peternak tentang cara mendeteksi birahi sapi, 

masih rendahnya kemampuan inseminator dalam pelaksanaan IB, inseminasi 

dilakukan tanpa memperhitungkan waktu awal terlihat birahi, rendahnya mutu 

semen beku yang digunakan dan jumlah Nitrogen cair yang didistribusikan 

kadang tidak mencukupi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada Inseminator dan 

peternak sapi potong yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

Pelaksanaan pengumpulan data dimulai pada tangal 5 April sampai dengan 5 Mei 

2012 di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

survei, yaitu metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pokok 

dalam pengumpulan data dan informasi dari responden. Penelitian ini bertujuan 

untuk dapat menjelaskan hubungan antara kualitas pelayanan IB oleh inseminator 

dengan kepuasan pelanggan (peternak sapi potong). Menurut Umar (2003) 

kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data yang menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan, mereka akan memberikan respon 

terhadap pertanyaan tersebut. Tujuan kuesioner ini adalah  untuk memperoleh 

informasi yang relevan, dimana isi dari kuesioner tersebut mengenai data 

responden, bukti langsung, kehandalan, jaminan, kesigapan, empati dan kepuasan 

pelanggan. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa 

orang, obyek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya 

atau menjadi obyek penelitian (Supranto, 2000). Penelitian ini jumlah peternak di 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berdasarkan data dari Kecamatan Rejoso 

Dalam Angka tahun 2011 berjumlah 8.464 ekor sapi. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random 

sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam 

kelompok-kelompok yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara 

acak dari tiap strata tersebut. Sampel yang diambil adalah pada desa dengan 

jumlah populasi peternakan sapi tinggi, sedang, dan jarang sebanyak 25 orang 



 
 

peternak dari desa yang dijadikan sasaran. Responden yang diambil pada 

penelitian ini sebanyak 75 orang.  

Pemilihan tiga buah desa dari 24 desa yang ada di Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk yaitu lokasi dengan jumlah populasi peternak sapi potong 

yang tinggi (Desa Mlorah 1240 orang peternak sapi potong), sedang (Desa 

Ngadiboyo 501 orang peternak sapi potong) dan jarang (Desa Sukorejo 115 orang 

peternak sapi potong). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Interview yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan 

beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang disampaikan kepada 

peternak sapi potong di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, menggunakan 

jasa Inseminator. 

2. Observasi yaitu suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. 5 Kerangka Analisis dan Variabel Penelitian 

 Kerangka Analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.   Alur kerangka analisis hubungan kualitas pelayanan IB terhadap 

kepuasan pelanggan (peternak sapi potong). 

Indikator: 

 Penampilan Inseminator yang 

bersih dan rapi 

 Kebersihan alat IB 

 Kelengkapan alat IB (gun, 

Container, tissu/kapas, straw, 

sarung tangan plastik 

Indikator: 

 Keterampilan petugas dalam 

melayani IB 

 Tarif dari jasa IB 

Indikator: 

 Ketepatan waktu kedatangan 

Inseminator 

 Kesiapan dan kesediaan dalam 

melayani 

 Penanganan keluhan peternak 

Indikator: 

 Tingkat keberhasilan IB 

 Kualitas straw 

 Pendeteksian birahi ternak 

 Perhatian dan kesopanan dalam 

memberi pelayanan 

 

Indikator: 

 Kemudahan dalam 

menghubungi inseminator 

 Kemampuan berkomunikasi 

dengan peternak 

Kepuasan Pelanggan ( Y ) 

Tangible ( X1 ) 

Reliability ( X2 ) 

Responsveness       

( X3 ) 

Assurance ( X4 ) 

Empathy ( X5 ) 

Indikator: 

 Peternak tidak memiliki 

keluhan terhadap 

Inseminator 

 Keinginan untuk terus 

diberikan pelayanan 

 Memberikan informasi 

kepada orang lain 

 Berbicara positif 



 
 

Kualitas pelayanan yang baik akan dapat dirasakan oleh pelanggan 

setelah dilakukan pelayanan, sehingga konsumen dapat merasakan suatu perasaan 

senang. Kualitas  pelayanan yang baik yang diukur berdasarkan variabel-variabel 

yang diduga berhubungan terhadap kepuasan konsumen (Y) antara lain:  

c. (X1) tangible/bukti nyata yang merupakan penampilan, sarana dan 

prasarana IB yang memadai 

d. (X2) reliability/keandalan yaitu keterampilan petugas dan tarif dari 

Jasa layanan IB 

e. (X3) responsiveness/kesigapan yang merupakan kecepatan 

kedatangan petugas 

f. (X4) assurance/jaminan yaitu tingkat keberhasilan IB pada ternak 

g.  (X5) empathy/empati yaitu kemudahan menghubungi dan 

kemampuan berkomunikasi. 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk menguji tingkat penggunaan alat ukur terhadap suatu gejala dan 

apakah alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka dilakukan: 

3.6.1 Uji Validitas 

Singarimbun (1989), menyatakan bahwa validitas menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, seperti pada 

penelitian yang menggunakan alat pengukur kuesioner, maka kuesioner yang 

disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Jenis validitas yang 

digunakan adalah validitas konstruk. Validitas konstruk adalah kerangka dari 

suatu konsep. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 1. Konsep Oprasional 

Konsep Variabel Dimensi Indikator 

Kualitas 

pelayanan 

Penampilan 

Sarana dan 

Prasarana IB 

yang memadai. 

Tangible/Bukti 

nyata (X1) 
 Penampilan Inseminator yang bersih dan 

rapi 

 Kebersihan alat untuk IB 

 Kelengkapan alat IB (gun, Container, 

tissu/kapas, straw, sarung tangan plastik) 

 Keterampilan 

petugas dan 

tarif dari Jasa 

layanan IB 

Reliability/ 

Kehandalan 

(X2) 

 Keterampilan petugas dalam melayani IB 

 Tarif dari jasa IB 

 Kecepatan 

kedatangan 

petugas 

Responsiveness/

Kesigapan (X3) 
 Ketepatan waktu kedatangan Inseminator 

 Kesiapan dan kesediaan dalam melayani 

 Penanganan keluhan peternak 

 Tingkat 

keberhasilan IB 

pada ternak 

Assurance/ 

Jaminan (X4) 
 Tingkat keberhasilan IB 

 Kualitas straw 

 Pendeteksian birahi ternak 

 Perhatian dan kesopanan dalam memberi 

pelayanan 

 Kemudahan 

menghubungi 

dan kemampuan 

berkomunikasi 

Empathy/Empati 

(X5) 
 Kemudahan dalam menghubungi 

 Kemampuan berkomunikasi dengan 

peternak 

Kepuasan 

pelanggan 

Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

  Peternak tidak memiliki keluhan terhadap 

Inseminator 

 Keinginan untuk terus diberikan 

pelayanan 

 Memberikan informasi kepada orang lain 

 Berbicara positif 

 

Pada setiap item pertanyaan pada setiap variabel memiliki alternatif 

jawaban, dan setiap jawaban akan memiliki bobot antara lain: 

1. Jawaban sangat setuju, diberikan bobot nilai 5 

2. Jawaban setuju, diberikan bobot nilai 4 

3. Jawaban ragu-ragu, diberikan bobot nilai 3 

4. Jawaban tidak setuju, diberikan bobot nilai 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju, diberikan bobot nilai 1 

Kemudian dihitung korelasi masing-masing pernyataan dengan skor 

total, dengan menggunakan rumus teknik korelasi dengan rumus (Singarimbun, 

1989) : 
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Keterangan: 

r  = Korelasi 

X = Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy 

Y = Kepuasan konsumen 

Data dikatakan valid jika memenuhi syarat, r > 0,3 (Sugiyono, 2004). 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Singarimbun (1989), yaitu indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

Untuk mengetahui reliabilitas digunakan rumus Alpha Croanbach’s (Supranto, 

1997), bila  instrumen mempunyai nilai Cronbach’s Alpha lebih  dari  0,50  (  >  

0,50)  maka  instrumen  reliabel (Jogiyanto, 2008). Perkiraan keandalan Alpha 

Croanbach’s (2005), sebagai berikut : 

      
  
    

 

  
 

  

Keterangan : 

α   = tingkat reliabilitas yang dicari 

  
  = varians dari skor belahan ganjil 

  
  = varians dari skor belahan genap 

  
  = varians dari skor keseluruhan 

3.7 Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode statistik 

berikut ini : 

3.7.1 Korelasi 

Analisis korelasi berfungsi  untuk  mencari  besarnya  hubungan  antara  

dua variabel  bebas  (X)  atau  lebih  secara  simultan  dengan  variabel  terikat  

(Y).  rumus  korelasi berganda adalah sebagai berikut:  
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             =  Korelasi antara variabel             secara  

bersama-sama dengan variabel Y 

         = Korelasi antara    atau Tangible (bukti nyata ) dengan   

         = Korelasi antara    atau Reliability (keandalan ) dengan   

        = Korelasi antara    atau Responsiveness (kesigapan) dengan 

Y  

         = Korelasi antara    atau Assurance (jaminan) dengan   

         = Korelasi antara    Empathy (empati) dengan   

3.7.2 Koefesien Korelasi 

Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara 

dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefesien 

korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan 

dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai 

variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, maka 

kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, 

maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan sebaliknya. Untuk memudahkan 

melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis 

memberikan kriteria sebagai berikut: 

 0    : Tidak ada korelasi antara dua variabel 

 >0 – 0,25  : Korelasi sangat lemah  

 >0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 

 >0,5 – 0,75 : Korelasi  kuat 

 >0,75 – 0,99 : Korelasi  sangat kuat 

 1   : Korelasi sempurna (Sarwono, 2006) 

3.7.3 Signifikansi  

Signifikansi / probabilitas / α memberikan gambaran mengenai bagaimana 

hasil riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. Jika kita memilih signifikansi 



 
 

sebesar 0,01, maka artinya kita menentukan hasil riset nanti mempunyai 

kesempatan untuk benar sebesar 99% dan untuk salah sebesar 1%. 

Untuk pengujian digunakan kriteria sebagai berikut: 

 Jika angka signifikansi hasil riset < 0,05, maka hubungan kedua variabel 

signifikan. 

 Jika angka signifikansi hasil riset > 0,05, maka hubungan kedua variabel 

tidak signifikan (Sugiyono, 2009) 

3.7.4 Koefisien Determinasi 

Koefesien diterminasi menurut Sarwono (2006) adalah digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peranan variabel independen terhadap variabel 

dependen. dengan simbol r
2 

merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data 

yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan 

bahwa r
2 

merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan 

variabilitas nilai data asli. Nilai ini menyatakan proporsi variasi keseluruhan 

dalam nilai variabel dependen yang dapat diterangkan atau diakibatkan oleh 

hubungan linier dengan nilai variabel independen, selain itu diterangkan oleh 

peubah yang lain (galat atau peubah lainnya). Misalkan nilai r
2
 =96%, maka nilai 

variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen adalah 

sebesar 96%, sedangkan 4% sisanya adalah pengaruh variabel yang lain. 

 

3.7.5 Tabulasi Silang 

Tabulasi silang adalah sebuah teknik statistik yang menjelaskan dua atau 

lebih variabel secara bersamaan dan hasil dalam tabel tersebut mencerminkan 

distribusi gabungan dua atau lebih variabel yang mempunyai kategori terbatas 

atau nilai yang berbeda. Suatu tabulasi silang adalah penggabungan distribusi 

frekuensi dari dua atau lebih variabel dalam satu tabel. 

Tabulasi silang dengan dua variabel dikenal sebagai tabulasi silang 

bivariate. Dua variabel yang telah diklasifikasi silang, presentase dapat dihitung 

baik menurut kolom, berdasarkan total kolom, atau menurut baris, berdasarkan 

total baris. Aturan umumnya adalah menghitung presentase searah variabel 

independen, menyilang variabel dependen (Malhorta, 2005). 



 
 

3.8 Batasan Istilah 

1. Pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa yang diberikan oleh penjual 

jasa yaitu Inseminator, dalam hal ini pelanggan adalah peternak sapi potong di 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. 

2. Kepuasan pelanggan adalah suatu kesan atau respon dari pelanggan setelah 

mereka merasakan produk atau jasa yang telah diberikan dan membandingkan 

dengan harapan-harapannya antara sangat puas, puas dan tidak puas. 

3. Tangible yaitu dimensi yang meliputi penampilan fasilitas fisik, dalam hal ini 

adalah penampilan Inseminator, sarana dan prasarana IB yang memadai. 

4. Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan, keterampilan 

petugas dan tarif dari jasa layanan IB. 

5. Responsiveness adalah respon atau kesigapan Inseminator dalam membantu 

peternak sapi potong dan memberikan pelayanan IB yang cepat dan tanggap. 

6. Assurance yaitu kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan peternak sapi potong terhadap Inseminator. 

7. Empathy, yaitu perhatian secara individu yang diberikan Inseminator kepada 

peternak sapi potong seperti kemudahan untuk menghubungi dan 

berkomunikasi dengan peternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Luas Wilayah dan Penduduk Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk 

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Nganjuk yang berada di sebelah utara. Letak geografis Kecamatan rejoso adalah 

berada di 111
o 

45’ – 112
o 

13’ BT dan 7
o
 20’ – 7

o
 50 LS dengan tinggi permukaan 

± 62 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten 

Bojonegoro dan Kecamatan Ngluyu, batas timur adalah Kecamatan Ngluyu dan 

Gondang, batas selatan adalah Kecamatan Sukomoro, Nganjuk dan Bagor, batas 

barat adalah Kecamatan Bagor dan Kabupaten Madiun.  

Wilayah Kecamatan Rejoso secara administratif terbagi menjadi 24 Desa 

dengan luas 15.166,20 ha dan secara topografis sebagian besar wilayah 

Kecamatan Rejoso berupa hutan seluas 6927,50 ha (45,68%), sawah seluas 

4261,411 ha (28,09%) dan kebonan seluas 488,483 ha (3,22%). Kondisi tersebut 

sangat baik untuk mengembangkan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, 

kambing dan domba yang merupakan andalan masyarakat karena diambil manfaat 

dagingnya, hasil kotorannya yang digunakan sebagai pupuk tanaman. 

Jumlah penduduk Kecamatan Rejoso berdasarkan regristrasi tahun 2011 

sebanyak 70.741 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 35.243 jiwa dan perempuan 

35.498 jiwa yang tersebar di 24 desa. Jumlah Populasi Ternak di Kecamatan 

Rejoso didominasi oleh ternak ruminansia dengan jumlah sapi 8.464 ekor, ternak 

kecil berupa kambing jawa 4.768 ekor dan domba 5.175 ekor. 

4.1.2 Organisasi Pelayanan Inseminasi Buatan di Kecamatan Rejoso 

Dinas Peternakan Kabupaten Nganjuk memberikan pelayanan Inseminasi 

Buatan sebagai salah satu pelayanan publiknya. Salah satu pelayanan Inseminasi 

buatan adalah adanya POS Inseminasi Buatan (Pos IB) yang ada di Kecamatan 

Rejoso. Dalam melaksanakan pelayanan IB dibutuhkan organisasi yang ideal guna 

menunjang kegiatan pelayanan IB secara optimal dan memberikan pelayanan IB 

yang memuaskan konsumen, dalam hal ini khususnya peternak sapi. 



 
 

Struktur organisasi pelayanan Inseminasi Buatan dilaksanakan melalui 

Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB), yang bertingkat yaitu Pos IB 

Kecamatan, SP-IB Kabupaten dan SP-IB provinsi. Selain itu Struktur Organisasi 

dibentuk untuk tujuan pengawasan penggunaan sarana prasarana, kualitas semen 

beku, serta terhadap kualitas SDM pelaksanaan pelayanan. Struktur organisasi 

berdasarkan Pedoman optimalisasi Inseminasi Buatan tahun 2012 menurut 

Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut:  

a. Struktur Organisasi Pelayanan IB Tingkat Provinsi 

Dibentuk SP-IB Provinsi dengan petugas yang terdiri dari : 

a) 1 (satu) orang Supervisor  

b) 1 (satu) orang Petugas ATR 

c) 1 (satu) orang Penanganan (handling) Semen 

d) Beberapa orang Staf Administrasi dan Pencatatan  

b. Struktur Organisasi Pelayanan IB Tingkat Kabupaten/Kota 

Dibentuk SP-IB Kabupaten/Kota dengan petugas yang terdiri dari : 

a) 1 (satu) orang Supervisor 

b) 1 (satu) orang ATR 

c) 1 (satu) orang Penanganan (handling) Semen 

d) Beberapa orang Staf Administrasi dan Pencatatan  

c. Tingkat Kecamatan/KUD/Puskeswan 

a) 3-6 orang Inseminator 

b) 1 (satu) orang Inseminator Pembantu  

c) 1-2 orang Pemeriksa Kebuntingan (PKB)  

d) 1 (satu) orang Asisten Teknisi Reproduksi (ATR) 

Dengan  jumlah  kelompok  petani/peternak  yang  akan  dibina  sebanyak  

6-12 kelompok. Di  setiap  kecamatan/KUD/Puskeswan  terdapat  1  (satu)  SP-IB,  

tetapi  apabila peternak dan akseptornya memungkinkan dapat dibentuk 2 (dua) 

SP-IB atau lebih, sedangkan apabila peternak dan akseptornya kurang, dapat 

membentuk 1 (satu) SP-IB dengan operasionalnya 1 (satu) ATR membawahi 2 

(dua) PKB dan 1 (satu) PKB membawahi 3 (tiga) Inseminator, 1 (satu) 

Inseminator membina minimal 4 (empat) kelompok peternak, atau dikaitkan 

dengan SP-IB terdekat. (Pedoman optimalisasi IB, 2012). Nilai service per 



 
 

conception atau s/c di Kecamatan Rejoso Kabupaten nganjuk yaitu 1,87 atau bisa 

dikatakan baik. 

Jumlah Inseminator di Kecamatan Rejoso sebanyak 5 orang yang masing 

masing Inseminator dibagi tugaskan ke 24 desa dan Tabel 2 dibawah ini adalah 

daftar petugas pelayanan IB di Kecamatan Rejoso.  

Tabel 2. Petugas Pelayanan IB Kecamatan Rejoso 

Nama 
Usia 

(Tahun) 
Jabatan Status 

Pengalaman 

(Tahun) 
Lokasi Kerja 

Sutiyono 36 Inseminator Swadaya 10 

Sidokare, 

Sukorejo, 

Mangkung, 

Gempol 

Suyono 32 Inseminator Pegawai Negeri 8 

Wengkal, 

Kedungpadang

, Tritik, 

Bendoasri 

Arif 

Krisdian 
29 Inseminator Swadaya 4 

Puhkerep, 

Mlorah, 

Jatirejo, 

Klagen 

Daru 33 Inseminator Swadaya 8 

Setren, 

Mojorembun, 

Ngadiboyo, 

Rejoso 

Sutrisno 36 Inseminator Pegawai Negeri 11 

Talang, 

Ngangkatan, 

Jintel, Talun 

Sumono 54 

Inseminator 

& 

Pemeriksa 

Kebuntinga

n 

Pegawai Negeri 25 

Musir 

Kidul,Banjarej

o, Sambikerep, 

Musir Lor 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa di Kecamatan Rejoso 

terdapat 5 petugas IB dan 1 petugas IB merangkap sebagai petugas PKB dengan 

status ketiga Inseminator adalah swadaya atau petugas yang ikut pelatihan IB 

dengan biaya sendiri dan mendapat upah hasil IB dari peternak, dan lainya adalah 

pegawai negeri atau pegawai yang telah memenuhi syarat menjadi pegawai 

negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ikut pelatihan karena di biayai oleh 

pemerintah dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai


 
 

selain itu juga memperoleh upah hasil IB dari peternak sapi. Pengalaman sebagai 

Inseminator berdasarkan Tabel 2 paling lama adalah 25 tahun, paling sedikit 

pengalamannya adalah 4 tahun dan rata-rata sekitar 11 tahun. 

Lokasi kerja setiap Inseminator sudah dibagi berdasarkan arahan petugas 

teknik di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, meskipun demikian para 

peternak sapi potong di daerah tersebut diberikan kebebasan untuk memilih siapa 

Inseminator yang diinginkan oleh mereka, meskipun di luar lokasi kerja petugas 

IB. Hal tersebut dilakukan karena peternak mempunyai nilai kepuasan sendiri 

terhadap masing pelayanan Inseminator. 

4.2 Karakteristik Peternak 

Responden dalam penelitian ini adalah peternak sapi di Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk. Peternak sebagai pengelola, merupakan faktor penentu 

dalam mencapai keberhasilan usaha peternakan. Karakteristik sosial peternak 

yang dianalisis meliputi umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak dan 

jumlah ternak yang dipelihara. 

Hasil pengumpulan data dari 75 responden peternak sapi di Kecamatan 

Rejoso tersebut dapat dilihat berdasarkan karakteristik responden dapat disajikan 

pada Gambar berikut: 

4.2.1 Umur Responden 

Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan umur. 
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Berdasarkan Gambar 3 jumlah Responden yang melaksanakan kegiatan 

beternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk paling banyak berada 

pada usia kerja umur 41-60 tahun (50,66%), pada kondisi ini umumnya peternak 

mempunyai kemampuan fisik dan berpikir yang lebih baik dalam hal menghadapi 

dan menerima keadaan, serta hal-hal yang baru bila dibandingkan dengan umur 

yang lebih tua. Menurut Badan Pusat Statistik bahwa umur antara 15-64 tahun 

merupakan umur yang masih produktif, sedangkan umur dibawah 15 tahun 

merupakan umur yang belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia 

sekolah, sedangkan umur diatas 65 tahun tingkat produktifitasnya telah melewati 

titik optimal dan akan menurun sejalan dengan pertambahan umur.  

4.2.2 Tingkat Pendidikan 

Gambar 4. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 

Berdasarkan Gambar 4 tingkat pendidikan di daerah penelitian tergolong 

rendah yaitu ditandai adanya jumlah tingkat pendidikan akhir tamatan SD yang 

cukup besar 46 orang atau 61,33%. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

kemampuan peternak dalam mengelola usaha yang akan dijalankan, terutama 

sikap dan pola pikir yang kurang berkembang karena sulit menerima perubahan. 

Pendidikan merupakan faktor pelancar yang dapat mempercepat pembangunan 

pertanian, dengan pendidikan yang baik seorang peternak akan mudah 

mengadopsi teknologi baru, mengembangkan keterampilan dan memecahkan 
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masalah yang ditemui. Menurut Prayitno (1996) bahwa esensi dari pendidikan 

adalah untuk mengembangkan sumberdaya manusia. Pengembangan sumberdaya 

manusia yang bertumpu pada pendidikan ini pada dasarnya untuk meningkatkan 

kerja manusia. 

4.2.3 Pengalaman Beternak 

Pengalaman beternak adalah lamanya seseorang menggeluti usaha 

peternakan sapi yang dinyatakan dalam tahun. Karakteristik responden 

berdasarkan pengalaman beternak terdapat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman beternak 

 

Berdasarkan Gambar 5 karakteristik berdasarkan pengalaman beternak, 

sebagian besar peternak memiliki pengalaman diatas 10 tahun (85,33%) dan 

didapatkan rata-rata pengalaman beternak selama 25 tahun. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa peternak sapi di Kecamatan Rejoso sudah sangat berpengalaman 

jika melihat rata-rata pengalaman beternaknya. Menurut Djumino (2005) bahwa 

pengalaman merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. 

Peternak yang berpengalaman akan memperoleh pedoman yang sangat berharga 

untuk menjalankan usahanya ke depan dan lebih berhati-hati dalam bertindak 

karena adanya pengalaman pahit yang pernah dialami. 
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4.2.4 Jumlah Ternak Yang Dipelihara 

Gambar 6. Karakteristik responden berdasarkan jumlah ternak 

 

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa sebagian besar peternak peternak 

yang memeiliki 2 ekor ternak sebanyak 25 orang atau 33,33%. Hal ini dapat 

dinyatakan bahwa usaha peternak masih tergolong kecil. 

4.3 Kualitas Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)  

Penilaian responden terhadap kualitas pelayanan IB yang diberikan oleh 

Inseminator diukur dengan variabel-variabel antara lain tangible/bukti nyata (X1), 

reliability/kehandalan (X2), responsiveness/kesigapan (X3), assurance/jaminan 

(X4) dan empathy/empati  (X5). Untuk dapat mengukur variabel dependen yaitu 

kepuasan peternak sapi (Y), secara umum dapat di deskripsikan sebagai berikut : 

4.3.1 Penilaian Responden Terhadap Variabel Bukti Nyata (X1) 

Penilaian variabel tangibel atau bukti nyata (X1) yang terbagi atas 

indikator X1.1 (penampilan Inseminator yang bersih dan rapi), X1.2 (kebersihan 

alat untuk IB) dan X1.3 (Kelengkapan alat IB seperti gun, Container, tissu/kapas, 

straw, sarung tangan plastik) dapat dilihat pada Gambar 7. 

16 

25 

21 

7 
5 

1 

21,33 

33,33 

28,00 

9,33 
6,67 

1,33 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6

Jumlah Ternak (Ekor) 

Jumlah Orang Persentase (%)



 
 

 

Gambar 7. Persentase rata-rata penilaian responden variabel bukti nyata 

 

Berdasarkan pada Gambar 7 menunjukkan bahwa 48,9% atau 37 orang 

mengatakan setuju dan 46,7% atau 35 orang sangat setuju, yang berarti bahwa 

responden telah merasakan pelayanan berdasarkan sarana dan prasarana IB 

dengan indikator seperti penampilan Inseminator yang bersih dan rapi, kebersihan 

alat untuk IB dan Kelengkapan alat IB seperti (gun, Container, tissu/kapas, straw, 

sarung tangan plastik). 

Responden yang menyatakan setuju sebanyak 48,9% orang dan sangat 

setuju sebanyak 46,7% orang, hal itu dapat diartikan bahwa peternak mempunyai 

rasa nyaman kemudian penampilan inseminator yang bersih serta kel dan rapi 

serta kelengkapan dan kebersihan alat IB membuat peternak sapi di Kecamatan 

Rejoso Sangat puas terhadap pelayanan IB tersebut. Rasa ragu-ragu dari peternak 

sapi di Kecamatan Rejoso yang timbul sebanyak 4,4% orang dapat dikarenakan 

peternak sapi memiliki harapan, namun peternak juga tidak yakin untuk dapat 

mewujudkannya dan berfikir lebih dalam lagi, karena peternak bingung untuk 

menyatakan setuju atau tidak setuju, sehingga peternak memberikan penilaian 

ragu-ragu terhadap variabel bukti nyata. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

95,6% responden merasakan kepuasan terhadap pelayanan tersebut. 
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4.3.2 Penilaian Responden Terhadap Variabel Kehandalan (X2) 

Penilaian variabel reliability atau kehandalan (X2) yang terbagi atas 

indikator X2.1 (keterampilan petugas dalam melayani IB) dan X2.2 (tarif jasa IB) 

dapat dilihat pada Gambar 8. 

Gambar 8. Persentase rata-rata penilaian responden variabel kehandalan 

Berdasarkan pada Gambar 8 menunjukkan bahwa 52% atau 39 orang 

mengatakan setuju dan 46% atau 35 orang sangat setuju, yang berarti bahwa 

peternak sapi telah merasakan pelayanan berdasarkan indikator keterampilan 

petugas dalam melayani IB dan tarif jasa IB. Kemudian 2% atau sebanyak 2 orang 

peternak di Kecamatan Rejoso menyatakan ragu-ragu terhadap indikator 

keterampilan petugas dalam melayani IB dan tarif jasa IB. Hal tersebut dapat 

dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi peternak sehingga mereka menganggap 

bahwa tarif jasa IB yang mereka rasakan terlalu mahal, padahal jika terjadi 

kebuntingan dan kelahiran harga tersebut tidak sebanding dengan harga pedet sapi 

yang dilahirkan oleh induknya. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 98% 

responden merasakan kepuasan terhadap pelayanan tersebut. 

4.3.3 Penilaian Responden Terhadap Variabel Kesigapan (X3) 

Penilaian variabel responsiveness atau kesigapan (X3) yang terbagi atas 

indikator X3.1 (ketepatan waktu kedatangan Inseminator), X3.2 (kesigapan dan 

kesediaan dalam melayani) dan X3.3 (penanganan keluhan peternak) dapat dilihat 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Persentase rata-rata penilaian responden variabel kesigapan 

Berdasarkan pada Gambar 9 menunjukkan bahwa 55,6% atau 42 orang 

mengatakan setuju dan 43,1% atau 32 orang sangat setuju, yang berarti bahwa 

peternak sapi telah merasakan pelayanan berdasarkan indikator ketepatan waktu 

kedatangan Inseminator, kesigapan dan kesediaan dalam melayani, penanganan 

keluhan peternak. Banyaknya peternak yang mengatakan setuju dan sangat setuju 

dapat diartikan bahwa peternak sapi di Kecamatan Rejoso telah merasakan 

ketepatan tindakan Inseminator saat peternak membutuhkan, tindakan menangani 

keluhan, kesiapan dan kesediaan dalam melayani peternak sapi sehingga mereka 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Penilaian peternak yang yang 

menyatakan ragu-ragu sebanyak 1,3% atau sebanyak 3 orang pada variabel 

kesigapan seperti pada gambar 9 dapat disebabkan karena persepsi peternak sapi 

di Kecamatan Rejoso tentang indikator ketepatan waktu kedatangan Inseminator, 

kesigapan dan kesediaan dalam melayani, penanganan keluhan peternak kurang 

sesuai dengan apa yang mereka harapkan, misalnya ketepatan waktu kedatangan 

Inseminator yang kurang tepat ketika datang ke rumah peternak. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena jarak tinggal mereka sangat jauh dan keadaan jalan yang 

kurang begitu lancar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 98,7% responden 

merasakan kepuasan terhadap pelayanan tersebut. 
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4.3.4 Penilaian Responden Terhadap Variabel Jaminan (X4) 

Penilaian variabel assurance atau jaminan (X4) yang terbagi atas 

indikator X4.1 (tingkat keberhasilan IB), X4.2 (kualitas straw), X4.3 

(pendeteksian birahi ternak) dan X4.4 (perhatian dan kesopanan dalam memberi 

pelayanan) dapat dilihat pada Gambar 10. 

Gambar 10. Persentase rata-rata penilaian responden variabel jaminan 

Berdasarkan pada Gambar 10 menunjukkan bahwa 62,3% atau 47 orang 

mengatakan setuju dan 35% atau 26 orang sangat setuju, yang berarti bahwa 

peternak sapi telah merasakan pelayanan berdasarkan indikator tingkat 

keberhasilan IB, kualitas straw, pendeteksian birahi ternak, perhatian dan 

kesopanan dalam memberi pelayanan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

peternak di Kecamatan Rejoso merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Inseminator. Penilaian peternak yang yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 

2,7% atau sebanyak 8 orang pada variabel kesigapan seperti pada gambar 10 dapat 

dikarenakan adanya tingkat keberhasilan IB yang kurang, hal tersebut dapat 

disebabkan karena beberapa faktor misalnya, pendeteksian birahi pada ternak sapi 

oleh peternak yang kurang terampil, adanya gangguan reproduksi yang dialami 

oleh sapi betina, kesehatan ternak yang kurang baik dan kualitas straw yang jelek. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa 97,3% responden merasakan kepuasan 

terhadap pelayanan tersebut. 
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4.3.5 Penilaian Responden Terhadap Variabel Empati (X5) 

Penilaian variabel assurance atau jaminan (X5) yang terbagi atas 

indikator X5.1 (kemudahan dalam menghubungi) dan X5.2 (kemampuan 

berkomunikasi dengan peternak) dapat dilihat pada Gambar 11. 

Gambar 11. Persentase rata-rata penilaian responden variabel jaminan 

 

Berdasarkan hasil survei pada Gambar 11 menunjukkan bahwa 57,3% 

atau 43 orang mengatakan setuju dan 30,7% atau 23 orang sangat setuju, yang 

berarti bahwa peternak sapi telah merasakan pelayanan berdasarkan indikator 

kemudahan dalam menghubungi dan kemampuan berkomunikasi dengan 

peternak. Dalam hal ini sebagian besar peternak di Kecamatan Rejoso Kabupaten 

Nganjuk merasakan puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Insemintor 

seperti kemudahan dalam menghubungi melalui telepon, kemampuan Inseminator 

untuk berkomunikasi dan penggunaan bahasa yang baik. Penilaian peternak yang 

yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 12% atau sebanyak 9 orang pada variabel 

empati seperti pada gambar 10 dapat dikarenakan adanya gangguan saat 

melakukan panggilan telepon atau saat peternak menghubungi lewat telepon 

secara bersamaan Inseminator juga menerima panggilan dari peternak lain. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa 88% responden merasakan kepuasan 

terhadap pelayanan tersebut. 

Berdasarkan penilaian responden tentang semua faktor kualitas 

pelayanan dapat diartikan bahwa pada semua variabel bukti nyata (X1), variabel 
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kehandalan (X2), variabel kesigapan (X3), variabel jaminan (X4) dan variabel 

empati (X5) sebagian besar menyatakan setuju dan merasakan kepuasan terhadap 

pelayanan yang di berikan inseminator. 

4.3.6 Penilaian Responden Terhadap Variabel Kepuasan (Y) 

Penilaian variabel kepuasan (Y) yang terbagi atas indikator Y1 (peternak 

tidak memiliki keluhan terhadap Inseminator), Y2 (keinginan untuk terus 

diberikan pelayanan), Y3 (memberi informasi kepada orang lain) dan Y4 

(berbicara positif) dapat dilihat pada Gambar 12. 

Gambar 12. Persentase rata-rata penilaian responden variabel Y 

Berdasarkan hasil survei pada Gambar 12 menunjukkan bahwa variabel 

dependen (Y) yang meliputi tentang perasaan puas setelah diberikan pelayanan 

dengan indikator bahwa peternak tidak memiliki keluhan terhadap Inseminator, 

keinginan untuk terus diberikan pelayanan, memberi informasi kepada orang lain 

dan berbicara positif tentang pelayanan Inseminator, maka 56% atau sebanyak 42 

orang setuju dan 38,7% atau 29 orang sangat setuju seperti pada gambar 12, yang 

berarti bahwa indikator-indikator tersebut peternak sapi di Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk merasakan puas setelah diberikan pelayanan oleh 

Inseminator, tidak mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan, ada keinginan 

untuk terus diberikan pelayanan dan memberikan informasi kepada orang lain 

serta berbicara positip tentang Inseminator tersebut. Namun ada 0,3% atau 1 

orang peternak yang menyatakan tidak setuju dengan indikator memberikan 
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informasi kepada orang lain, hal ini dikarenakan peternak sangat ingin menjaga 

komitmennya, dimana peternak tidak ingin terbebani untuk selalu memberikan 

informasi kepada orang lain. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 0,3% atau 1 

orang tidak setuju, 5% atau 15 orang merasa ragu-ragu, 56% atau 42 orang 

mengatakan setuju dan 38,7% atau 29 orang sangat setuju terhadap pelayanan 

tersebut. 

4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas  

Validitas secara umum adalah mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Menurut Nursalam (2003) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Seperti pada penelitian yang 

menggunakan alat pengukur kuesioner, maka kuesioner yang disusunnya harus 

mengukur apa yang harus diukurnya. Setiap jawaban pada setiap pertanyaan 

dalam kuesioner memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Hasil pengujian 

validitas terhadap semua variabel ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Uji Validitas Instrumen 

No Variabel Item 

Pertanyaan 
r Keterangan 

1 

  

Bukti nyata (X1) 

X1.1 0.684 Valid 

X1.2 0.812 Valid 

X1.3 0,784 Valid 

2 Kehandalan (X2) 
X2.1 0.828 Valid 

X2.2 0.849 Valid 

3 

  

Kesigapan (X3) 

X3.1 0.621 Valid 

X3.2 0.827 Valid 

X3.3 0.813 Valid 

4 Jaminan (X4) 

X4.1 0.686 Valid 

X4.2 0.704 Valid 

X4.3 0.800 Valid 

X4.4 0.817 Valid 

5 Empati (X5) 
X5.1 0.796 Valid 

X5.2 0.799 Valid 

 

Berdasarkan Tabel 3 semua item pertanyaan mempunyai nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,3 sehingga semua item pertanyaan adalah valid. Sehingga 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas. 

 



 
 

4.3.1 Uji Reliabilitas 

Setelah diketahui tingkat validitasnya, selanjutnya dilakukan pengujian 

tingkat kehandalan atau uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach. Instrumen dikatakan reliabel apabila dari hasil 

perhitungan diperoleh nilai Alpha > 0,50. Menurut Jogiyanto (2008), yaitu indeks 

yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

Berdasarkan analisis SPSS hasil dari uji reliabilitas terdapat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

Variable Alpha Cronbach Keterangan 

Bukti nyata (X2) 0,632 Reliabel 

Kehandalan (X2) 0,577 Reliabel 

Kesigapan (X3) 0,624 Reliabel 

Jaminan (X4) 0,745 Reliabel 

Empati  (X5) 0,665 Reliabel 

 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel diperoleh hasil yang 

reliabel. Hal ini dikarenakan seluruh variabel mempunyai nilai alpha lebih besar 

dari 0,5 seperti Tabel 4. 

4.5  Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Inseminator Terhadap Kepuasan 

Peternak Sapi 

4.5.1  Hubungan variabel bukti nyata (X1) dengan kepuasan peternak sapi 

(Y) 

Hubungan antara variabel bukti nyata (X1) atau penampilan sarana dan 

prasarana IB dengan kepuasan peternak sapi (Y) dapat kita lihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Distribusi persentase antara variabel X1 (tangible) dengan Y (kepuasan) 

Kepuasan 
Tangible 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 5,33% 2,67% 1,33% 

Sedang 26,67% 13,33% 24% 

Tinggi 1,33% 2,67% 22,67% 

 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 5 dapat diketahui bahwa makin tinggi 

tangible (penampilan, sarana dan prasarana IB) maka kepuasan peternak 

cenderung semakin tinggi. Hal tersebut juga ditunjukkan pada hasil analisis 

korelasi antara variabel bukti nyata terhadap kepuasan peternak sapi dengan angka 



 
 

korelasi positif 0,550. Besaran angka korelasi menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel bukti nyata terhadap kepuasan peternak sapi berada dalam kategori 

kuat. Sementara nilai positif mengindikasikan pola hubungan antara keduanya 

searah yaitu semakin tinggi bukti nyata maka semakin tinggi pula kepuasan 

peternak sapi. Angka signifikansi hubungan antara variabel bukti nyata terhadap 

kepuasan peternak sapi adalah 0.000. Artinya, bahwa 0.000 < 0,05 dan dengan 

demikian antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan. 

Koefisien determinasi pada analisis korelasi adalah sebesar 0,3025 atau 30,25% 

yang dapat diartikan bahwa nilai kepuasan peternak sapi yang dapat diterangkan 

oleh variabel bukti nyata adalah sebesar 30,25%. Penampilan, sarana dan 

prasarana IB yang memadai merupakan komponen pendukung pelayanan IB yang 

berhubungan erat dengan tingkat keberhasilan kebuntingan sapi yang diusahakan 

sehingga dengan memadainya sarana dan prasarana IB akan mempengaruhi besar 

kecilnya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh peternak. Kasus diatas juga 

ditunjukkan oleh penelitian dari Elwida (2008) bahwa sarana dan prasarana IB 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan peternak sapi pada pelayanan IB.  

4.6.2   Hubungan variabel kehandalan (X2) dengan kepuasan peternak sapi 

(Y) 

Hubungan antara variabel kehandalan (X2) atau penampilan sarana dan 

prasarana IB dengan kepuasan peternak sapi (Y) dapat kita lihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi presentasi antara variabel X2 (Reliability) dengan Y    

(Kepuasan) 

Kepuasan 
Reliability 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 4% 2,67% 1,33% 

Sedang 29,33% 18,67% 17,33% 

Tinggi 5,33% 9% 12% 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 6 dapat diketahui bahwa makin tinggi 

reliability (keterampilan petugas dan tarif jasa IB) maka kepuasan peternak 

cenderung sedang. Hal tersebut juga ditunjukkan pada hasil analisis korelasi 

antara variabel kehandalan terhadap kepuasan peternak sapi dengan angka 

korelasi positif 0,250. Besaran angka korelasi menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel kehandalan terhadap kepuasan peternak sapi berada dalam kategori 



 
 

cukup. Sementara nilai positif mengindikasikan pola hubungan antara keduanya 

searah yaitu semakin tinggi kehandalan maka semakin tinggi pula kepuasan 

peternak sapi. Angka signifikansi hubungan antara variabel kehandalan terhadap 

kepuasan peternak sapi adalah 0.047. Artinya, bahwa 0.047 < 0,05 dan dengan 

demikian antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan. 

Koefisien determinasi pada analisis korelasi adalah sebesar 0,0625 atau 6,25% 

yang dapat diartikan bahwa nilai kepuasan peternak sapi yang dapat diterangkan 

oleh variabel kehandalan adalah sebesar 6,25%. Keterampilan petugas adalah 

kemampuan untuk melaksanakan pelayanan IB sesuai dengan spesifikasi yang 

sama tanpa kesalahan secara tepat kapanpun pelayanan itu diberikan sehingga 

sangat berhubungan dengan keberhasilan proses inseminasi. Hal ini juga 

ditunjukkan oleh penelitian Nunuk Wulandari (2011) yang menyatakan bahwa 

kemampuan Inseminator berhubungan dengan tingkat keberhasilan IB dan tingkat 

kepuasan peternak sapi. Harga/tarif dari layanan IB adalah retribusi dari 

pelayanan IB yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya diatur 

dalam Perda. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tarif tidak menjadi 

kendala oleh peternak sapi dalam menggunakan jasa Inseminator. Peternak 

menyadari bahwa berdasarkan nilai tarif yang ditetapkan, apabila ternak sapi 

berhasil bunting akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda sehingga 

bisa meningkatkan pendapatan.  

4.5.3   Hubungan variabel kesigapan X3 dengan kepuasan peternak sapi (Y) 

Hubungan antara variabel kesigapan (X3) atau penampilan sarana dan 

prasarana IB terhadap kepuasan peternak sapi (Y) dapat kita lihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Distribusi persentase antara variabel X3 (responsiveness) dengan Y 

(kepuasan) 

Kepuasan (Y) 
Responsiveness (X3) 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 2,67% 2,67% 2,67% 

Sedang 22,67% 6,67% 9% 

Tinggi 10,67% 10,67% 32% 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 7 dapat diketahui bahwa makin tinggi 

(responsiveness) kecepatan kedatangan petugas IB maka kepuasan peternak 

cenderung semakin tinggi. Hal tersebut juga ditunjukkan pada hasil analisis 



 
 

korelasi antara variabel kesigapan terhadap kepuasan peternak sapi dengan angka 

korelasi positif 0,431. Besaran angka korelasi menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel kesigapan terhadap kepuasan peternak sapi berada dalam kategori 

cukup. Sementara nilai positif mengindikasikan pola hubungan antara keduanya 

searah yaitu semakin tinggi kesigapan maka semakin tinggi pula kepuasan 

peternak sapi. Angka signifikansi hubungan antara variabel kesigapan terhadap 

kepuasan peternak sapi adalah 0.000. Artinya, bahwa 0.000 < 0,05 dan dengan 

demikian antara kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan. 

Koefisien determinasi pada analisis korelasi adalah sebesar 0,1857 atau 18,57% 

yang dapat diartikan bahwa nilai kepuasan peternak sapi yang dapat diterangkan 

oleh variabel kesigapan adalah sebesar 18,57%. Pelayanan IB bersifat sangat 

spesifik dan perlu penanganan yang cepat dan segera karena birahi sapi hanya 

berkisar 1X24 jam yang apabila tidak segera ditangani maka akan lewatlah masa 

birahi itu. Kasus yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Nunuk Wulandari 

(2011) yang keduanya menyatakan bahwa kecepatan kedatangan petugas menjadi 

prioritas faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan peternak sapi dalam 

pelayanan IB sehingga inseminasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. 

4.5.4   Hubungan variabel jaminan (X4) dengan kepuasan peternak sapi (Y) 

Hubungan antara variabel jaminan (X4) atau penampilan sarana dan 

prasarana IB terhadap kepuasan peternak sapi (Y) dapat kita lihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Distribusi presentasi antara variabel X4 (assurance) dengan Y 

(kepuasan) 

Kepuasan (Y) 
Assurance (X4) 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 5,33% 1,33% 1,33% 

Sedang 45,33% 6,67% 12% 

Tinggi 4% 10,67% 18,67% 

 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 8 dapat diketahui bahwa makin tinggi 

assurance (tingkat keberhasilan IB) maka kepuasan peternak cenderung semakin 

tinggi. Hal tersebut juga ditunjukkan pada hasil analisis korelasi antara variabel 

jaminan terhadap kepuasan peternak sapi dengan angka korelasi positif 0,551. 

Besaran angka korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jaminan 

terhadap kepuasan peternak sapi berada dalam kategori kuat. Sementara nilai 



 
 

positif mengindikasikan pola hubungan antara keduanya searah yaitu semakin 

tinggi jaminan maka semakin tinggi pula kepuasan peternak sapi. Angka 

signifikansi hubungan antara variabel jaminan terhadap kepuasan peternak sapi 

adalah 0.000. Artinya, bahwa 0.000 < 0,05 dan dengan demikian antara kedua 

variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan. Koefisien determinasi 

pada analisis korelasi adalah sebesar 0,3036 atau 30,36% yang dapat diartikan 

bahwa nilai kepuasan peternak sapi yang dapat diterangkan oleh variabel jaminan 

adalah sebesar 30,36%. Tingkat keberhasilan IB merupakan persentase kinerja 

yang didapatkan oleh peternak sapi dari layanan IB yang merupakan jaminan 

kemampuan petugas dalam menjalankan tugas layanan. Dalam penelitian lain 

yang dilakukan oleh Elwida (2008) juga menyatakan bahwa tingkat keberhasilan 

IB menjadi prioritas utama dalam mempengaruhi kepuasan peternak pada 

pelayanan POS IB. Kasus ini juga ditunjukkan oleh penelitian Nunuk Wulandari 

(2011) yang menyatakan bahwa proses perkawinan dengan teknologi IB 

berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan peternak 

4.5.5   Hubungan variabel empati (X5) dengan kepuasan peternak sapi (Y) 

Hubungan antara variabel empati (X5) atau penampilan sarana dan 

prasarana IB terhadap kepuasan peternak sapi (Y) dapat kita lihat pada Tabel 9. 

Tabel 9.  Distribusi presentasi antara variabel X5 (empathy) dengan Y (kepuasan) 

Kepuasan (Y) 
Empathy (X4) 

Rendah Sedang Tinggi 

Rendah 4% 1,33% 2,67% 

Sedang 45,33% 10,67% 5,33% 

Tinggi 10,67% 12% 8% 

Berdasarkan hasil analisis Tabel 9 dapat diketahui bahwa makin tinggi 

empathy (kemudahan dalam menghubungi dan kemampuan berkomunikasi 

Inseminator) maka kepuasan peternak cenderung semakin tinggi. Hal tersebut 

juga ditunjukkan pada hasil analisis korelasi antara variabel empati terhadap 

kepuasan peternak sapi dengan angka korelasi positif 0,345. Besaran angka 

korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel empati terhadap kepuasan 

peternak sapi berada dalam kategori cukup. Sementara nilai positif 

mengindikasikan pola hubungan antara keduanya searah yaitu semakin tinggi 

empati maka semakin tinggi pula kepuasan peternak sapi. Angka signifikansi 



 
 

hubungan antara variabel jaminan terhadap kepuasan peternak sapi adalah 0.002. 

Artinya, bahwa 0.002 < 0,05 dan dengan demikian antara kedua variabel tersebut 

mempunyai hubungan yang signifikan. Koefisien determinasi pada analisis 

korelasi adalah sebesar 0,1190 atau 11,9% yang dapat diartikan bahwa nilai 

kepuasan peternak sapi yang dapat diterangkan oleh variabel empati adalah 

sebesar 11,9%. Kemudahan menghubungi dan kemampuan berkomunikasi 

sangatlah penting dalam menggunakan jasa Inseminator. Mudahnya menghubungi 

Inseminator berkaitan dengan kecepatan kedatangan Inseminator dalam 

melakukan IB kepada ternak sapi karena pelayanan IB bersifat sangat spesifik dan 

perlu penanganan yang cepat dan segera karena birahi sapi hanya berkisar 1X24 

jam yang apabila tidak segera ditangani maka akan lewatlah masa birahi itu. 

Sedangkan kemampuan berkomunikasi sangatlah penting karena komunikasi 

adalah suatu proses penyampaian pesan dari pihak satu kepihak yang lainya. Pada 

umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang dapat 

dimengerti antara kedua belah pihak sehingga melalui komunikasi, sikap 

Inseminator dapat dipahami oleh peternak sapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Peternak sapi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagian besar adalah 

peternak dengan usia rata-rata 47 tahun, tingkat pendidikan terakhir adalah 

Sekolah Dasar, pengalaman beternak rata-rata 25 tahun dan jumlah ternak yang 

dipelihara sebanyak 2 ekor tiap peternak. 

2. Petugas pelayanan IB di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk adalah 

sebanyak 5 orang Inseminator dan 1 orang merangkap sebagai PKB dengan 3 

orang adalah petugas swadaya dan 3 orang pegawai negeri. Pengalaman 

petugas Inseminator dengan status Swadaya rata-rata 7 tahun dan petugas 

Inseminator dengan status Pegawai Negeri rata-rata 15 tahun. 

3. Tingkat kepuasan peternak sapi terhadap pelayanan IB yang diberikan 

Inseminator di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berada pada posisi yang 

sangat puas. 

4. Faktor-faktor kualitas pelayanan IB terhadap kepuasan peternak sapi yang 

menunjukkan hubungan dengan kategori kuat dan angka koefisien determinasi 

lebih tinggi dari variabel lain adalah variabel bukti nyata (X1) 30,25% dan 

variabel jaminan (X4) 30,36%. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendukung produktifitas 

peternak sapi dari kualitas pelayanan Inseminator yang berhubungan dengan 

kepuasan peternak sapi, maka Inseminator dalam memberi pelayanan harus 

meningkatkan keterampilan, berusaha tepat waktu kedatangan, meningkatkan 

keberhasilan IB dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi  dengan 

peternak. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik terhadap inseminator 

maupun kepada peternak sapi. Kemudian kepada masyarakat maupun 

peternak sapi perlu diberikan sosialisasi dan penyuluhan secara baik 

mengenai budi daya ternak sapi yang modern dan berkelanjutan yang 

didalamnya meliputi penerapan teknologi IB. 
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KUESIONER 

 

Kepada Yth:  

Bapak/Ibu/Saudara/i 

Peternak Sapi  

Di Wilayah Kecamatan Rejoso 

Kabupaten Nganjuk 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan adanya penelitian yang akan saya lakukan dengan 

judul “Kualitas Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) Terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Peternak Sapi) Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk” guna menyusun skripsi 

pada Program Studi Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang, dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan 

waktu untuk mengisi kuisioner yang berhubungan dengan persepsi penilaian 

saudara terhadap pelayanan yang telah saudara terima dan harapan tentang hal 

tersebut. Kuisioner ini hanya hanya semata-mata untuk kepentingan ilmiah, untuk 

itu saya memohon jawaban saudara dengan penuh kejujuran. Jawaban yang 

saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan. 

Kesediaan saudara merupakan bantuan yang sangat besar artinya bagi 

terselesaikannya tugas ini. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih. 

      Malang, __,_______,2012 

        Hormat Saya, 

 

 

 

        Joko Herdita P 

        NIM: 0810550023 

 

NOMOR KUISIONER 

Wilayah  TGL BLN NO URUT 

      



 
 

DATA RESPONDEN 

Nama                      : 

Alamat  :                                                      Hp: 

Jenis kelamin : √ Laki-laki    √ Wanita 

Usia :                     Tahun 

Pengalaman 

beternak 

:                     Tahun 

Jumlah ternak sapi :  1. Indukan Jantan = ..... ekor 

2. Indukan Betina     = ..... ekor 

3. Sapi Dara              = ..... ekor 

3. Pedet Jantan          = ..... ekor 

4. Pedet Betina          = ..... ekor 

Pendidikan terakhir : 1. SD  2. SMP  3. SMA  4. Perguruan Tinggi  5. 

........................... 

 

I. PROFIL PETERNAK 

Pada bagian ini lingkarilah pilihan yang sesuai dengan data diri 

saudara sebenar-benarnya, saudara tidak perlu khawatir karena kerahasiaan 

jawaban saudara sangat kami jaga. 

 

1. Kepemilikan aset apa saja yang saudara miliki? 

2. Kepemilikan alat transportasi apa saja yang saudara miliki? 

3. Kepemilikan alat produksi apa saja yang saudara miliki? 

4. Kepemilikan ternak apa saja yang saudara miliki? 

a. Sawah b. Kebun 

c. ladang d. Lainya...... 

a. Sepedah b. Motor 

c. Mobil d. Truk  

e. ....................  

a. Traktor  b. Copper 

c. Timbangan d. .............. 

a. Sapi Induk Jantan .....ekor b. Sapi Induk Betina .....ekor 



 
 

 

PENGANTAR KUISIONER 

 

Dalam pengisian kuisioner ini berilah tanda √ atau  x terhadap salah 

satu pilihan yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dilihat dan 

dilakukan petugas selama menjalankan pelayanan. 

Pengertian jawabannya adalah sebagai berikut: 

Angka 1 : Sangat tidak setuju 

Angka 2 : Tidak setuju 

Angka 3 : Ragu-ragu 

Angka 4 : Setuju 

Angka 5 : Sangat setuju 

 

II. KUALITAS PELAYANAN IB (INSEMINASI BUATAN) 

TERHADAP KEPUASAN PETERNAK SAPI 

No Variabel Nilai 

1 2 3 4 5 

 Tangible (X1)      

1 Penampilan Inseminator yang bersih dan rapi      

2 Kebersihan alat untuk IB      

3 Kelengkapan alat IB (gun, Container, tissu/kapas, straw, sarung 

tangan plastik) 
     

 Reliability (X2)      

4 Keterampilan petugas dalam melayani IB      

5 Tarif dari jasa IB      

 Responsiveness (X3)      

6 Ketepatan waktu kedatangan Inseminator      

7 Kesiapan dan kesediaan dalam melayani      

8 Penanganan keluhan peternak      

 Assurance (X4)      

9 Tingkat keberhasilan IB      

10 Kualitas straw      

11 Pendeteksian birahi ternak      

12 Perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan      

 Empathy (X5)      

13 Kemudahan dalam menghubungi      

14 Kemampuan berkomunikasi dengan peternak      

c. Sapi Dara.....ekor d. Sapi Jantan Dewasa.....ekor 

e. Sapi Pedet Jantan.....ekor f. Sapi Pedet Betina.....ekor 



 
 

III. KEPUASAN PELANGGAN (PETERNAK SAPI) 

Dalam pengisian kuisioner ini lingkarilah terhadap salah satu pilihan 

yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dilihat dan dilakukan 

petugas selama menjalankan pelayanan. 

 

1. Sebagai peternak sapi,  anda tidak memiliki keluhan terhadap pelayanan IB 

yang diberikan oleh Inseminator? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

2. Sebagai peternak sapi, anda mempunyai keinginan untuk terus diberikan 

pelayanan IB oleh Inseminator? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

3. Sebagai peternak sapi, anda akan memberikan informasi yang posistif kepada 

orang lain tentang pelayanan IB yang diberikan oleh Inseminator? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 

4. Sebagai peternak sapi, anda selalu berbicara positif tentang pelayanan IB 

yang diberikan oleh Inseminator? 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 



 
 

e. Sangat tidak setuju 

 

IV. DATA PENDUKUNG KUISIONER 

 

Dalam pengisian kuisioner ini berikan jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan sesuai dengan kenyataan yang dirasakan, dilihat dan dilakukan 

petugas selama menjalankan pelayanan. 

 

1. Apa kelebihan yang dimiliki Inseminator ini dalam melayani IB, sehingga 

saudara memintanya untuk melayani IB di tempat saudara? 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan apa saja kekurangan Inseminator dalam melayani IB di tempat 

saudara? 

 

 

 

 

 

3. Bagaimanakah saran saudara kepada Inseminator dalam melayani IB di tempat 

saudara agar kedepannya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi? 

 

 

 

 

 

 

sekian dan terimaksi atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari 

Bapak/Ibu/Sdr. 


