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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian bertempat di Outlet CV. Sego Njamoer 

cabang Malang yang terletak di Jalan Sigura-gura 68 Kota 
Malang Jawa Timur, dilaksanakan pada Bulan Juli 2014. 
Pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Tekologi 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan suatu proses yang terdiri 
dari beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang 
lainnya. Gambaran umum mengenai urutan langkah pengerjaan 
dilakukan berdasarkan diagram rencana penelitian yang dapat 
dilihat pada Gambar 3.1 

 
3.2.1 Survei Pendahuluan 

Dalam survei pendahuluan terdapat kondisi umum 
industri saat ini. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui 
profil dan kondisi umum objek yang akan diteliti sehingga 
dapat dengan mudah menentukan perumusan masalah yang 
akan diteliti. Survei pendahuluan yang dilakukan yaitu melalui 
wawancara dengan pemilik outlet Sego Njamoer cabang 
Sigura-gura Kota Malang. 

 
3.2.2  Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk dapat memberikan 
dasar-dasar dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini 
dilakukan usaha untuk menggali konsep maupun teori yang 
dapat mendukung penelitian melalui pustaka yang ada 
sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan. Studi 
literatur dilakukan dengan mempelajari buku referensi, 
laporan, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan kepuasan 
konsumen, kualitas pelayanan, dan metode servqual. 
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Survei Pendahuluan

Studi Literatur

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Penentuan Batasan Masalah

Penentuan Populasi dan Sampel

Pembuatan Kuesioner

Uji Validitas dan Reliabilitas

Valid dan Reliabel

Pengumpulan Data

Analisis Data dengan Servqual

Simpulan dan Saran

Tidak

Gambar 3.1  Diagram Penelitian

Ya

Identifikasi Variabel dan Indikator

Analisis Data dengan Diagram Kartesius

 
3.2.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dilakukan dengan tujuan untuk 
mencari penyebab timbulnya masalah, kemudian mencari 
solusi dari permasalahan tersebut. Adapun rumusan masalah 
yang ada ialah Bagaimanakah tingkat kepuasan konsumen 
terhadap kualitas pelayanan sego njamoer dan bagaimanakah 
tingkatan dimensi kepuasan yang harus diprioritaskan dalam 
upaya peningkatan kepuasan konsumen CV. Sego Njamoer. 

 
3.2.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar 
permasalahan yang diteliti dapat lebih fokus pada tujuan 
penelitian dan tidak melebar pada pembahasan. Batasan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 



17 

1. Sampel yang diambil sebagai responden adalah 
konsumen yang sedang melakukan pembelian di outlet 
pada saat penelitian berlangsung. 

2. Variabel pada penelitian ini terdiri dari 5 yaitu tangible 
(tampilan fisik), reliability (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), 
dan emphaty (empati). 

3. Outlet yang dijadikan objek penelitian ialah hanya satu 
dari empat outlet yang tersebar di kota Malang, yaitu 
yang terletak di jalan sigura-gura karena memiliki 
tingkat penjualan rata-rata tertinggi di kota Malang. 
 

3.2.5 Popoulasi dan Sampel 
Ketentuan data yang digunakan untuk menganalisis 

pengaruh kualitas pelayanan Sego Njamoer terhadap 
kepuasan konsumen dengan metode Servqual sebagai 
berikut: 

1. Populasi penelitian adalah pengunjung outlet Sego 
Njamoer cabang Sigura-gura. 

2. Unit sampel yang diambil sebagai responden ialah 
beberapa konsumen pembeli produk sego njamoer 
yang dipilih secara acak. 

3. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah 
Random Sampling atau pengambilan sampel secara 
acak. 

Parameter pengambilan sampel menggunakan metode 
Rancangan Sampel Probabilitas (Probability Sampling 
Design). Menurut Bungin (2005), Rancangan Sampel 
Probabilitas ialah penarikan sampel didasarkan atas pemikiran 
bahwa keseluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk dijadikan sampel. Karena semua memiliki 
kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, maka unit-
unit populasi harus di random. Oleh karena itu rancangan 
Sampel Probabilitas disebut juga sampling acakan (Random 
Sampling). Karena jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka 
penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 
secara acak. Sedangkan teknik pengambilan sampel 
menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam Riduwan 
(2009) sebagai berikut: 
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              n = 𝑁

𝑁.𝑑2+1
      

keterangan :    n = Jumlah Sampel 
N = Jumlah Populasi 
d = Presisi (ditetapkan 10 %, dengan tingkat 

kepercayaan 90%) 
 

Tabel 3.1 Tabel Omzet Penjualan periode Semester I tahun 
2014 

Bulan  Omzet (porsi)  Jumlah Konsumen (orang) 

  1 3705 1235 

  2 3909 1303 

  3 4063 1355 

  4 4188 1396 

  5 4109 1370 

  6 4113 1371 

Sumber: Manajemen CV. Sego Njamoer (2014). 
Jika rata-rata konsumen yang datang ke outlet setiap 

bulannya menurut data penjualan outlet Sigura-gura mencapai 
1350 orang dengan asumsi dengan asumsi manajemen CV. 
Sego Njamoer bahwa setiap satu konsumen memesan 3 
porsi, maka berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah 

sampel sebagai berikut :             n = 
1350

1350.0,1²+1
 

n = 
1350

14.5
= 92.89 = 93 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

 
3.2.6 Identifikasi Variabel dan Indikator 

Definisi operasional digunakan untuk mempermudah 
penelitian mengetahui variabel yang digunakan. Menurut 
Nazir (2003), definisi operasional adalah suatu definisi yang 
diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti 
atau menspesifikasikan kegiatan atau suatu yang diperlukan 
untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional dapat 
dilihat pada  Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional 
Variabel Indikator Item 

(X1) 
Tangible 

 
Fasilitas fisik, perlengkapan, 
tampilan fisik pegawai, serta 

sarana komunikasi 

(X1.1)Kelengkapan 
peralatan produksi 
(X1.2)Kebersihan & 
Kerapian penataan 
peralatan 
(X1.3)Kebersihan 
disekitar outlet  
(X1.4)Kebersihan 
disekitar rombong saat 
dan setelah memasak 
(X1.5)Keadaan 
kemasan yang baik 
saat penyajian 
(X1.5)kerapian atau 
penampilan pegawai 

(X2)  
Reliability 

 
Kemampuan menyajikan 

kinerja layanan seperti yang 
dijanjikan dengan handal dan 

akurat 

(X2.1)Ukuran jamur 
sesuai standar 
perusahaan 
(X2.2)Penggunaan 
timbangan saat 
produksi  
(X2.3)Penggunaan 
timer saat produksi 
(X2.4)Membolak-balik 
double pan saat 
memasak jamur 
(X2.5)Alokasi waktu 
pengadukan  jamur 
dan bumbu sesuai 
standar 
(X2.6)Pembagian 
tempat pengadukan 
bumbu sesuai pesanan 
rasa 

(X3) 
Responsiveness 

 

 
Kemampuan untuk membantu 

dan menyediakan layanan 
dengan cepat 

 

(X3.1)Pemasangan 
media marketing oleh 
pegawai 
(X3.2)Pelayan segera 
melayani konsumen 

(X3.1)Pegawai 
memberikan informasi 
produk promo kepada 
konsumen 
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Variabel Indikator Item 

(X4) 
Assurance 

 
Jaminan kemampuan pelayan 
menumbuhkan rasa percaya 

kepada konsumen 

(X4.1)Penggunaan 
Sarung tangan saat 
menyiapkan bahan 
baku 
(X4.2)Mengkontrol 

kulitas bahan 
baku 

(X4.3)Penggunaan 
Sarung tangan saat 
produksi  
(X4.4)Tidak memakai 
sarung tangan saat 
menyentuh uang  

(X5) 
Emphaty 

 
Merupakan bentuk kepedulian 
dan perhatian pribadi kepada 

konsumen 

(X5.1)Pegawai 
mengkontrol outlet 
bebas dari asap rokok 

(X5.2)Mengucapkan 
salam ketika 
konsumen dating 

(X5.3)Mengajak 
konsumen 
berkomunikasi dengan 
senyum dan supel. 
(X5.4)Mengucapkan 
terima kasih setelah 
konsumen membeli 

 
Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel bebas dan sering disebut sebagai 
variabel konsekuensi. Menurut Nazir (2003) hakekat sebuah 
masalah mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel 
dependen yang digunakan dalam sebuah model. Variabilitas 
dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan oleh 
seorang peneliti. Dalam penelitian ini kepuasan konsumen (Y) 
menjadi variabel terikat. 

Variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan 
atau mempengaruhi variabel yang lain, sering disebut dengan 
variabel yang mendahului. Variabel yang dilambangkan dengan 
(X) ini memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap 
variabel terikatnya (dependen) (Nasir, 2003). Variabel bebas 
dalam penelitian ini adalah tampilan fisik (X1), kehandalan (X2), 
daya tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5). 
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3.2.7 Pembuatan Kuisioner 
Kuisioner digunakan untuk memperoleh data yang 

sesuai untuk keperluan penelitian, khusus untuk data kualitatif 
agar dapat menjadikan data kuantitatif yaitu dengan 
menggunakan kuisioner melalui pertanyaan tertutup 
menggunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 
mengukur sikap, harapan dan persepsi seseorang 
(Sedarmayanti, 2002). 

Isi dari kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah semua pertanyaan menyangkut tingkat kepuasan 
konsumen terhadap kualitas pelayanan di CV. Sego Njamoer. 
Kuisioner ini disusun berdasarkan metode Servqual. Kuisioner 
yang akan dianalisa dengan menggunakan metode Servqual 
ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dibagi dalam tiga 
bagian, yaitu: 
1. Identitas responden, digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang karakteristik responden yang meliputi nama, jenis 
kelamin, usia, dan jumlah pendapatan perbulan. 

2. Identifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, 
berisi tentang kolom pernyataan urutan kepentingan 
kualititas pelayanan oleh konsumen. 

3. Identifikasi persepsi dan harapan konsumen, pertanyaan 
mengukur harapan dan persepsi dari konsumen yang 
mengawali ke-lima variabel dalam kualitas pelayanan. 
Penilaian dilakukan oleh responden menggunakan skala 
pelayanan. Penilaian dilakukan oleh responden 
menggunakan skala likert 1 – 5 untuk setiap pertanyaan 
dengan memilih simbol pada Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Simbol Keterangan Likert 

Kolom Harapan Kolom Persepsi 

STP = Sangat Tidak Penting (skor1) SJ = Sangat Jelek  (skor1) 

KP   = Kurang Penting (skor2) J = Jelek (skor2) 

CP   = Cukup Penting (skor 3) S = Sedang (skor3) 

P     = Penting (skor4) B = Baik (skor4) 

SP  = Sangat Penting (skor5) SB = Sangat Baik (skor5) 

Sumber:  Sarjono (2011). 
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3.2.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 
Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi dua 

proses penting yaitu validitas dan reliabilitas. 
1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrument 
tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 
(Hasan, 2002). Apabila peneliti ingin mengukur tingkat 
kepuasan konsumen maka instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data menyangkut tingkat 
kepuasan konsumen haruslah dapat mengukur 
kepuasan konsumen. 

Rumus Correlation Product Moment digunakan untuk 
mengetahui tingkat validitas. 

 

 r= 
𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

√[𝑛(∑𝑋𝑖2)− (∑𝑋𝑖)2][𝑛(∑𝑌𝑖2)− (∑𝑌𝑖)²]
  

keterangan: 
r = indeks korelasi antara dua variabel yang 
dikorelasikan  
X = Skor butir variabel bebas 
Y = Skor butir terikat 
n = Banyaknya sampel 
 

Setelah nilai korelasi antar data pada masing-masing 
pernyataan dengan skor total dihitung maka item 
instrumen dapat dianggap valid jika lebih besar dari 0,3 
atau membandingkan dengan r tabel, jika r hitung > r 
tabel maka valid (Nazir, 2003). 

2. Uji Reliabilitas 
Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut konsisten dalam memberikan 
penilaian atas apa yang diukur, pengujian reliabilitas 
yang digunakan pada kuesioner dengan jawaban terdiri 
dari dua atau lebih pilihan (skor 1-5) adalah dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut 
(Maholtra dalam Solimun, 2003): 

r = [
𝑘

𝑘−1
] [1 − 

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ]   
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Keterangan: 
r = Koefisien reliabilitas instrument 
K = Banyaknya Pertanyaan 

𝜎𝑏
2 = Total varian 

∑𝜎𝑏
2  = Total varian butir 

Suatu instrumen dapat dikatakan andal (reliable) bila 
memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau 
lebih dan untuk memenuhi kriteria indeks reliabilitas 
dapat dilihat pada Tabel 3.3 

 
Tabel 3.3 Kriteria dan Indeks Reliabilitas 

No.  Interval Kriteria 

1. 0,000 – 0,199 Sangat Rendah 

2. 0,200 – 0,399 Rendah 

3. 0,400 – 0,599 Cukup 

4. 0,600 – 0,799 Tinggi 

5. 0,800 – 1,000 Sangat Tinggi 

 Sumber: Arikunto, (2002). 
 

3.2.9 Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara studi literatur, dokumentasi, dan survei. Studi 
literatur dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan 
data sekunder yang dibutuhkan, sedangkan survei dilakukan 
untuk mengumpulkan data primer. Teknik-teknik yang 
digunakan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapati dari sumber pihak 
pertama atau yang terlibat langsung dengan 
permasalahan yang dibahas. Pengumpulan data primer 
dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: 
a. Pengamatan (Observasi) 

Biasanya digunakan sebagai alat pengumpul data 
yang belum banyak diketahui. Pada penelitian ini 
dilakukan observasi untuk mengetahui keadaan Sego 
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Njamoer secara umum sebelum dilakukan perhitungan 
kualitas pelayanan terhadap konsumen sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan kuesioner. 

b. Wawancara (Interview) 
Proses wawancara dilakukan kepada responden atau 
sampel yang memiliki cukup waktu dan bersedia untuk 
diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mengacu 
pada sekumpulan pertanyaan atau kuesioner yang 
telah dipersiapkan sebelumnya. 

c. Daftar Pertanyaan (Kuisioner) 
Merupakan suatu jawaban tertulis dari responden. 
Kuisioner diberikan pada responden yang tidak 
memiliki waktu untuk melakukan wawancara. Daftar 
pertanyaan yang digunakan berisi mengenai 
pertanyaan-pertanyaan tentang variabel penelitian. 

d. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 
dikumpulkan oleh peniliti dari sumber yang telah ada. 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 
mengenai perkembangan perusahaan secara umum 
serta data-data pemasaran, kepuasan konsumen yang 
relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Data 
sekunder dapat juga diperoleh dari buku, jurnal, blog, 
website, surat kabar dan laporan penelitian 
sebelumnya yang relevan 
 

3.2.10 Analisis Data 
Analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan CV. Sego Njamoer menggunakan tiga tahapan 
analisis data. 

 
1. Analisa Tingkat Kesesuaian antara Kinerja Kualitas 

Pelayanan dengan Kepentingan Konsumen (Analisis 
Kualitas Pelayanan) 

 Data yang diolah berasal dari kuisioner tentang 
persepsi, harapan, dan tingkat kepentingan konsumen 
terhadap kualitas pelayanan di CV. Sego Njamoer. 
Pengukuran kualitas ini dilakukan dengan membandingkan 
nilai persepsi dari konsumen (X) dengan nilai harapan 
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konsumen (Y). Responden diminta untuk memberikan nilai 
sesuai dengan harapan terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh CV. Sego Njamoer dan memberikan nilai 
sesuai dengan persepsi terhadap kualitas kualitas pelayanan 
CV. Sego Njamoer yang telah diterima oleh konsumen. Dari 
nilai harapan dan persepsi yang didapatkan akan diketahui 
tingkat kesesuaian antara kualitas pelayanan dengan 
keinginan konsumen, dimana jika tingkat kesesuaian memiliki 
nilai lebih dari 100% tergolong baik, sedangkan jika tingkat 
kesesuaian kurang dari 100% tergolong kurang baik. 
Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : 
a. Mencari skor nilai persepsi/kinerja dari tiap dimensi 

pelayanan (Xi) dan skor nilai harapan/kepentingan dari tiap 
dimensi kepuasan (Yi). Skor nilai persepsi dan skor nilai 
harapan diperoleh dengan mengkalikan jumlah jawaban 
responden dengan nilai bobot untuk masing-masing 
jawaban kuisioner. 

b. Menghitung tingkat keseuaian persepsi dengan harapan 
dari tiap dimensi. 
 

         TKi = 
𝑥𝑖

𝑦𝑖
 x 100%                      

Keterangan: 

TKi = Tingkat kesesuaian 

Xi = Skor Penilaian persepsi/kinerja pelayanan 

Yi = Skor Penilaian harapan/kepentingan konsumen  
 

2. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen atas Kualitas 
Pelayanan yang Diberikan 

Menurut Kotler (2004), tingkat kepuasan merupakan 
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 
(perceived performance) dan harapan (expectation). 
Konsumen bisa mengalami salah satu dari tiga tingkatan 
kepuasan yang umum. Jika kinerja dibawah harapan, 
pelanggan akan merasa tidak puas. Jika kinerja melampaui 
harapan, pelanggan akan merasa puas. Pengukuran 
kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dilakukan 
menggunakan metode Servqual. Nilai kepuasan konsumen 
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untuk dimensi kualitas pelayanan ini menggunakan 
pembobotan dari responden terhadap lima dimensi kualitas 
pelayanan yang menurut mereka paling penting hingga tidak 
penting. Sehingga akan diketahui dimensi kualitas pelayanan 
yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam 
penerapannya karena didasarkan pada harapan konsumen. 
Langkah-langkah perhitunggannya sebagai berikut: 
a. Menentukan bobot (B) tiap dimensi variabel kualitas 

pelayanan (total bobot harus 100) oleh responden 
b. Menjumlah nilai harapan (Y) dan persepsi (X) dari setiap 

dimensi, kemudian dihitung rata-ratanya (�̅�) dan (�̅�) 

Y = 
∑̅𝑌𝑖

𝑛
   X = 

∑̅𝑋𝑖

𝑛
 

c. Menghitung gap/kesenjangan antara nilai rata-rata 
persepsi dengan nilai rata-rata harapan dengan rumus: 

 

NS𝑖 = �̅�𝑖 − �̅�𝑖  

Keterangan : 
NSi = Nilai Servqual (Gap) tiap dimensi 
 

d. Menghitung rata-rata dari seluruh gap seluruh dimensi 
menggunakan rumus:  

𝑁𝑆̅̅ ̅̅
𝑖𝑗 =

∑𝑁𝑆𝑖

𝐴
 

Keterangan : 

𝑁𝑆̅̅ ̅̅
𝑖𝑗 = Nilai rata-rata gap seluruh dimensi 

𝐴     = Banyak dimensi 

e. Mengalikan rata-rata gap dengan bobot tiap dimensi 
variabel, kemudian membuat grafik dari lima dimensi 
variabel tersebut. 

     

NKj =  NS̅̅̅̅
ij x Bj 

Keterangan : 
NKj  = Nilai kepuasan tiap dimensi variabel kualitas 
pelayanan 
Bj  = Bobot tiap dimensi variabel 



27 

 
f. Menjumlahkan hasil perhitungan nilai kepuasan tiap 

dimensi lalu disimpulkan dengan ketentuan, nilai kepuasan 
negatif (<0) menunjukkan kualitas pelayanan belum sesuai 
dengan harapan konsumen (tidak puas), sebaliknya bila 
nilai kepuasan positif (>0) menunjukkan kualitas 
pelayanan telah melebihi tingkat kepuasan (sangat puas). 
Bila nilai kepuasan sama dengan nol (=0) menunjukkan 
kualitas pelayanan telah sesuai dengan harapan 
konsumen (puas). 

 
3. Menggambar Diagram Kartesius 

Menggambarkan dimensi-dimensi yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Menujumlahkan nilai harapan (Y) dan persepsi (X) dari 

setiap dimensi dari seluruh responden, kemudian dihitung 

rata-rata tiap responden  (�̅�) dan (�̅�) 
 

Y = 
∑̅𝑌𝑖

𝑛
  X = 

∑̅𝑋𝑖

𝑛
 

 

b. Menghitung rata-rata dari rata-rata harapan �̿� dan 

persepsi �̿� 
 

Y̿= 
∑̅𝑌𝑖

𝐴
  X̿ = 

∑̅𝑋𝑖

𝐴
 

Keterangan 

Y̿   = Nilai rata-rata seluruh dimensi persepsi/kinerja 

X̿   = Nilai rata-rata seluruh dimensi harapan/kepentingan 
konsumen 
A = Jumlah dimensi yang mempengaruhi kepuasan 
konsumen 
 

c. Membuat diagram dan memasukkan hasil rata-rata tiap 
dimensi pada diagram 

Pembuatan diagram kartesius ini dilakukan untuk 
mengetahui secara rinci dimensi-dimensi yang paling 
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penting menurut konsumen untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan Sego Njamoer. Untuk mendapatkan wilayah 
kuadaran I, kuadaran II, kuadaran III, dan kuadaran IV pada 
diagram kartesius terlebih dahulu menentukan garis 
pembatas yaitu terdiri dari dua buah garis yang berpotongan 

tegak lurus pada titik-titik �̿� dan �̿�, dimana �̿� merupakan 
rata-rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau kinerja 

kepuasan pengguna atas seluruh atribut, dan �̿� adalah rata-
rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh atribut 
yang mempengaruhi kepuasan konsumen (Rahmawati, 
2010). Perhitungan rata-rata dari rata-rata skor tingkat 
pelaksanaan atau kinerja kepuasan pengguna atas seluruh 
atribut menggunakan persamaan yaitu 

∑ �̅�𝑛
𝑖=1

𝑘
, 

sedangkan perhitungan rata-rata dari rata-rata skor tingkat 
kepentingan atas seluruh atribut menggunakan persamaan 
yaitu 

∑ �̅�𝑛
𝑖=1

𝑘
, 

Ket: k adalah jumlah atribut yang mempengaruhi keuasan 
pelanggan. 

Pembagian wilayah kuadran pada diagram kartesius 
dapat dilihat pada Gambar 3.2 
1. Kuadran I, menunjukkan dimensi yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan konsumen, termasuk unsur-
unsur yang dianggap paling penting namun perusahaan 
belum melaksanakan sesuai dengan harapan 
konsumen, sehingga penanganannya perlu 
diprioritaskan. 

2. Kuadran II, menentukan unsur pelayanan pokok yang 
telah berhasil dilakukan oleh perusahaan, untuk itu wajib 
dipertahankan. Dianggap sangat penting dan 
memuaskan. 

3. Kuadaran III, menunjukkan beberapa dimensi yang 
kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan, dan 
pelaksanaanya oleh perusahaan juga biasa-biasa saja. 
Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 
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4. Kuadaran IV, menunjukkan dimensi yang kurang penting 
pengaruhnya bagi pelanggan tapi pelaksanaanya 
berlebihan. Dianggap kurang penting tapi memuaskan. 
 

Kuadran I 
Prioritas Utama 

Kuadran II 
Pertahankan Prestasi 

Kuadran III 
Prioritas Rendah 

Kuadran IV 
Berlebihan 

Gambar 3.2 Diagram Kartesius Tingkat Kepentingan 
Kinerja 

 
3.2.10 Simpulan dan Saran 

Simpulan harus dapat menangkap hal-hal pokok yang 
diperoleh dan intisari dari penelitian. Saran digunakan untuk 
memberikan petunjuk bagi pengembangan dan penelitian 
sejenis yang terkait serta dapat memberikan masukan bagi 
perusahaan dalam penentuan kebijaksanaan. 

 


