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RINGKASAN 

 
Minuman sari alang-alang merupakan salah satu produk dari minuman 

fungsional. UKM R. Rovit adalah UKM di Kota Batu yang berhasil mengolah akar 
alang-alang menjadi sebuah minuman fungsional dengan merk dagang 
“Pesona”. UKM R.Rovit dituntut untuk mempertahankan konsumennya agar tidak 
beralih ke produk lain. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis kepuasan 
konsumen di UKM R.Rovit untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 
terhadap kualitas produk minuman sari alang-alang merk “Pesona”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut produk minuman sari alang-alang 
merk Pesona yang harus diperbaiki dan dikembangkan dengan metode 
Importance Performance Analysis dan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
konsumen terhadap kualitas produk minuman sari alang-alang merk Pesona 
yang diukur dengan menggunakan Customer Satisfaction Index.  

Berdasarkan hasil Importance Performance Analysis dan pengolahan data 
kuesioner disimpulkan bahwa atribut yang menjadi agenda prioritas utama untuk 
ditingkatkan kinerjanya adalah atribut yang berada dikuadran I, atribut tersebut 
adalah atribut kelengkapan informasi produk dan atribut kemudahan 
mendapatkan produk. Atribut yang menjadi prioritas kedua untuk diperbaiki 
adalah atribut yang berada dikuadran III, atribut tersebut adalah atribut 
kepopuleran merk dan atribut kandungan bahan pengawet. Melalui perhitungan 
Customer Satisfaction Index (CSI), diperoleh nilai CSI minuman sari alang-alang 
merk “Pesona” sebesar 83,12% yang menunjukkan bahwa konsumen minuman 
sari alang-alang “sangat puas”.  
 
Kata Kunci : Minuman Sari Alang-alang, Kepuasan Konsumen, Importance-
Performance Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 
 

Dwi Amalia K. 0811030028. Analysis of Customer Satisfaction of Sari Alang-
alang Brand “Pesona” with Importance Performance Analysis (IPA) and the  
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SUMMARY 

 
Imperata juice is one of the functional beverage products. UKM R. Rovit is 

UKM in Batu who successfully process the roots of imperata into a functional 
beverage with a trademark "Pesona". UKM R.Rovit customers are required to 
maintain in order not to switch to another product. Therefore, it is necessary to 
analyze consumer satisfaction in UKM R.Rovit to determine the level of customer 
satisfaction with product quality juice drink brand imperata "Pesona". The 
purpose of this study was to determine the product attributes juice brand reeds 
charm that must be repaired and developed Importance Performance Analysis 
methods and to determine the level of customer satisfaction with product quality 
juice brand reeds charm as measured using the Customer Satisfaction Index. 

Based on the results of Importance Performance Analysis and processing 
of the questionnaire data that inferred attributes the top priority agenda for the 
improved performance is an attribute which is the first quadrant, these attributes 
are the attributes of the completeness of the product information and the ease of 
getting a product attribute. Attributes that are second to be repaired is quadrant 
III attributes, these attributes are the attributes of the brand popularity and 
attributes preservative ingredients. Through the calculation of Customer 
Satisfaction Index (CSI), CSI values obtained Imperata juice brand "Pesona" of 
83.12% which shows that consumers drink juice Imperata "very satisfied". 
 
Keywords : Imperata Juice, Consumer Satisfaction, Importance-Performance 
Analysis (IPA), Customer Satisfaction Index (CSI). 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya minuman fungsional termasuk dalam salah satu jenis 

pangan fungsional. Menurut Astawan (2011), sebagai pangan fungsional, 

minuman fungsional tentunya harus memenuhi dua fungsi utama pangan yaitu 

memberikan asupan gizi serta pemuasan sensori seperti rasa yang enak dan 

tekstur yang baik, sebelum melengkapi nilai fungsionalnya. Menurut Winarti 

(2005), produk minuman fungsional yang beredar di pasaran tersedia dalam 

berbagai bentuk, seperti jus (sari buah), serbuk minuman cepat larut (serbuk 

instan), serta dalam bentuk teh herbal. 

Minuman sari alang-alang merupakan salah satu produk dari minuman 

fungsional. Minuman ini dibuat dari rebusan akar alang-alang kering dengan 

bahan tambahan seperti gula, kayu secang dan jeruk nipis. bahan aktif yang 

dikandung akar alang-alang adalah imperanene yang memiliki kemampuan 

mencegah terjadinya pembekuan darah yang menyebabkan terjadinya gagal 

jantung. Fungsi utama sari Alang-alang adalah untuk memelihara fungsi jantung 

dan ginjal, dan karena sifatnya yang khas sebagai antipyretic (penurun panas), 

peluruh kemih dan menghentikan pendarahan (Utami, 2008). 

 UKM R. Rovit adalah UKM di Kota Batu yang berhasil mengolah akar 

alang-alang menjadi sebuah minuman fungsional dengan merk dagang 

“Pesona”. Sebagai produk tunggal minuman sari alang-alang yang ada di Kota 

Batu, UKM “R.Rovit” dituntut untuk mempertahankan konsumennya baik 

konsumen lama maupun konsumen baru agar tidak beralih ke produk lain. Dalam 

rangka untuk mempertahankan pangsa pasar, produk minuman sari alang-alang 

perlu menjaga kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Menurut 

Rahayu (2004), kualitas produk merupakan faktor paling penting yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen yang secara tidak langsung menimbulkan 

loyalitas konsumen, sehingga meskipun harga naik konsumen akan tetap loyal 

pada produk tersebut. 

Selama ini UKM R. Rovit belum pernah melakukan pengukuran kepuasan 

konsumen terhadap produk sari alang-alang merk “Pesona”. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan analisis kepuasan konsumen di UKM R.Rovit agar bisa 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk minuman sari 

alang-alang merk “Pesona”. Dengan mengetahui tingkat kepuasan konsumen, 
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suatu usaha dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat 

bertahan dalam persaingan (Abdulhalim, 2009).  

UKM R.Rovit harus mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap penting 

oleh konsumen dan berusaha untuk menghasilkan kinerja (performance) sebaik 

mungkin sehingga dapat memuaskan konsumen. Itulah sebabnya perlu 

dilakukan metode Importance-Performance Analysis, karena dengan 

menggunakan metode ini tidak hanya didapat informasi mengenai tingkat 

kepuasan konsumen tetapi juga diketahui atribut-atribut apa yang dianggap 

penting oleh konsumen serta bagaimana kinerja produk dalam memenuhi atribut-

atribut tersebut. Menurut Sukardi (2006), salah satu cara untuk menentukan 

prioritas perbaikan terhadap atribut kinerja produk adalah dengan menggunakan 

analisis tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan (Importance Perfomance 

Analysis atau IPA).  

Importance-Performance Analysis (IPA) adalah suatu teknik yang 

digunakan untuk mengukur atribut-atribut atau dimensi-dimensi dari tingkat 

kepentingan dengan tingkat kinerja yang diharapkan oleh konsumen dan sangat 

berguna bagi pengembangan program strategi pemasaran yang efektif 

(Supranto, 2006). Kelebihan metode Importance-Performance Analysis (IPA) 

diantaranya adalah perhitungan yang dilakukan dalam menganalisis data sangat 

sederhana serta dapat digunakan untuk jumlah variabel yang sedikit serta tidak 

menggunakan asumsi yang rumit. Selain itu, menurut Isfanari (2011), metode 

IPA memiliki kelbihan dibanding metode lain, yaitu prosedur dari metode yang 

digunakan cukup sederhana, pengambil kebijakan dapat dengan mudah 

menentukan prioritas kegiatan yang harus dilakukan dengan sumberdaya yang 

terbatas, serta metode IPA cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai 

bidang. 

Pengukuran dilanjutkan terhadap tingkat kepuasan konsumen secara 

keseluruhan menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI). Pengukuran 

terhadap indeks kepuasan konsumen digunakan untuk mengetahui besarnya 

indeks kepuasan yang dihasilkan oleh suatu produk. Menurut Irawan dalam 

Sukardi (2006), tanpa adanya CSI tidak mungkin manajer dapat menentukan 

tujuan dalam peningkatan kepuasan konsumen.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Atribut produk minuman sari alang-alang mana yang harus diperbaiki 

atau dikembangkan untuk meningkatkan kepuasan konsumen dengan 

menggunakan metode Importance Performance Analysis?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap produk minuman sari 

alang-alang merk Pesona yang diukur dengan menggunakan Customer 

Satisfaction Index? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui atribut produk minuman sari alang-alang merk Pesona yang 

harus diperbaiki dan dikembangkan dengan metode Importance 

Performance Analysis. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk 

minuman sari alang-alang merk Pesona yang diukur dengan 

menggunakan Customer Satisfaction Index.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap 

kualitas produk.  

2. Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai tingkat kepuasan 

konsumen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perkembangan-nya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sari Alang-alang 

Alang-alang (Imperata cylindrica) atau ilalang adalah sejenis rumput 

berdaun tajam yang sering dianggap gulma. Alang-alang mudah ditemui 

sehingga sering hanya dilihat saja tanpa diketahui bahwa tumbuhan ini 

mempunyai manfaat untuk kesehatan (Pesona, 2011). Akar, rimpang dan bunga 

alang-alang adalah bagian yang bisa digunakan untuk pengobatan yang sudah 

terbukti di masyarakat (Haryati, 2010). Akar alang-alang terbukti efektif untuk 

meredakan panas dalam, mencegah sariawan dan menghentikan pendarahan 

(Kurniawan, 2012).  

Sari alang-alang merupaka minuman fungsional yang dibuat dari rebusan 

akar alang-alang kering dengan bahan tambahan seperti gula, kayu secang dan 

jeruk nipis (Pesona, 2011). Minuman ini biasa dikonsumsi oleh masyarakat Cina 

untuk mengatasi panas dalam, oleh karena itu tidak mengherankan bila akar 

alang-alang sangat dikenal dalam obat tradisional Cina. Bahan aktif yang 

terkandung dalam akar alang-alang adalah imperanene yang memiliki 

kemampuan mencegah terjadinya pembekuan darah yang menyebabkan 

terjadinya gagal jantung (Sidomuncul, 2012). Akar alang-alang bersifat 

melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat melancarkan aliran darah. Fungsi 

utama sari Alang-alang adalah untuk memelihara fungsi jantung dan ginjal, dan 

karena sifatnya yang khas sebagai antipyretic (penurun panas), peluruh kemih 

dan menghentikan pendarahan (Haryati, 2010).  

2.2 Kualitas Produk  

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup lembaga, artinya bahwa 

kelangsungan hidup sebuah lembaga sangat ditentukan oleh kualitas produknya 

(Assauri, 2003). Kualitas produk didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh 

pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Isu utama dalam menilai 

kinerja produk adalah dimensi apa yang digunakan konsumen untuk melakukan 

evaluasi (Mowen dan Michael 2002). Menurut Tjiptono (2000), mengartikan 

kualitas sebagai cocok untuk digunakan (fitness for use) dan definisi ini memiliki 

dua aspek utama, yaitu ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan 

dan bebas dari kekurangan. 
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Kualitas produk dan jasa didefinisikan sebagai keseluruhan gabungan 

karakteristik produk dan jasa yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi 

dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut dapat digunakan 

memenuhi harapan konsumen (Wijaya, 2011). Terdapat delapan kategori 

dimensi untuk menilai kualitas produk yaitu (Mowen dan Michael, 2002) : 

1. Kinerja (Performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5. Daya tahan (Durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat digunakan. 

6. Pelayanan (serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, penanganan yang memuaskan.  

7. Estetika (aesthetic), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

 

2.3 Kepuasan Konsumen 

Menurut Amir (2005), kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan. Kotler (2003), mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang 

atau kecewa seseorang terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. 

Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu memadai (Tjiptono dan Candra , 2005). Menurut Oliver dalam Barnes 

(2003), kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan. 

Dengan demikian, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan 

atas kinerja dan harapan (Soelasih, 2004). Jika kinerja berada di bawah harapan, 

maka pelanggan menjadi tidak puas dan apabila kinerja melebihi harapan maka 

pelanggan akan merasa puas.  

Menurut Santoso (2006), kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu harapan konsumen akan kinerja suatu produk dan kenyataan yang diterima 
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setelah mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen akan merasa puas jika 

kinerja produk sama atau bahkan melebihi harapan konsumen, begitu juga 

sebaliknya konsumen akan tidak puas jika kinerja produk ternyata tidak sesuai 

dengan harapannya. Menurut Nasution (2005), kepuasan konsumen sangat 

bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan haran konsumen, antara lain : 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen 

produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaing. 

Menurut Santoso (2006), kepuasan konsumen mempunyai dampak 

terhadap loyalitas konsumen dan tingkat keluhan konsumen. Pada akhirnya 

konsumen yang loyal akan meningkatkan profit perusahaan, sehingga 

perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan konsumen. Perusahaan 

banyak menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen, salah 

satunya adalah dengan memastikan kualitas produk atau jasa memenuhi 

harapan konsumen. Pemenuhan harapan akan menciptakan kepuasan bagi 

konsumen (Sutarso, 2008). Menurut Sundoro dan Karno (2009), dampak 

seorang konsumen merasa puas yaitu : 

1. membeli lebih banyak dan setia lebih lama. 

2. membeli jenis produk baru atau produk yang disempurnakan dari 

perusahaan 

3. memuji-muji perusahaan dan produknya pada orang lain. 

4. kurang mempertahankan merek dan iklan pesaingnya dan kurang 

memperhatikan harga. 

5. menawarkan gagasan barang dan jasa kepada perusahaan. 

6. lebih murah biaya pelayanannya daripada pelanggan baru karena 

transaksinya sudah rutin. 

 

2.4 Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya. Terdapat 4 metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 
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1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. 

Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran, menyediakan kartu 

komentar, menyediakan saluran telepon khusus (customer hot-line) 

(Tampubulon, Perdani dan Serli, 2007). 

2. Pembelanjaan Samaran (Ghost shopping) 

Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing, kemudian melaporkan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut (Tjiptono, 2008).  

3. Analisa Terhadap Pelanggan yang Hilang (Lost Customer Analysis) 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan agar dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer loss rate juga penting karena customer loss 

rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan 

(Wijaya, 2011). 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya (Tjiptono, 2008). Pengukuran kepuasan pelanggan melalui 

metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

a. Directly Reported Satisfaction (Laporan Kepuasan Langsung) 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti 

“Ungkapan seberapa puas anda terhadap pelayanan PT. X pada skala berikut: 

sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas (Tampubulon, Perdani 

dan Serli, 2007). 
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b. Derived Dissatisfaction (Ketidakpuasan yang diterima) 

Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka 

rasakan(Musanto, 2004). 

c. Problem Analysis (Analisa Permasalahan) 

Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk 

menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (Tjiptono, 2008). 

d. Importance-Performance Analysis 

Pelanggan sebagai responden diminta untuk merangking berbagai elemen 

(atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen dan 

seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen (Musanto, 

2004). 

 

2.5 Impotance Performance Analysis (IPA) 

Metode Importance-Performance Analysis (IPA) pertama kali diperkenalkan 

oleh Martilla dan James pada tahun 1977 dengan tujuan untuk mengukur 

hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk 

atau jasa yang dikenal sebagai quadrant analysis (Brandt, 2000). Importance-

Performance Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepentingan dan kinerja sutu produk atau jasa berdasarkan 

persepsi pemakai produk atau jasa tersebut terhadap dimensi-dimensi kualitas 

yang telah ditentukan (Supranto, 2006). IPA telah diterima secara umum dan 

dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan 

dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Arman,  

2007). 

Metode ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja 

kepuasan kosumen. Atribut-atribut yang dikaji diukur menggunakan skala likert. 

Skala likert merupakan skala pengukuran ordinal yang terdiri dari lima tingkat dan 

diberi bobot sesuai dengan tingkatannya. 

Langkah-langkah dalam metode Importance-Performance Analysis yaitu:  

1. Meningkatkan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat 

kinerja kualitas produk melalui perbandingan skor kinerja dengan skor 

kepentingan. Rumus tingkat kesesuaian yang digunakan adalah (Supranto, 

2006) : 
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        ...........................................  (1) 

 

Keterangan: 

Tki = Tingkat kesesuaian 

Ki = Skor penilaian tingkat kinerja 

Hi = Skor penilaian tingkat kepentingan 

 

2. Menghitung rata-rata untuk atribut yang akan mempengaruhi persepsi 

konsumen dengan rumus (Oktaviani, 2006) : 

Xi     
                           Yi     

    ................  (2) 

Keterangan: 

Xi = Skor rata-rata tingkat kinerja produk 

Yi = Skor rata-rata tingkat kepentingan terhadap produk 

n = Jumlah responden 

 

3. Melakukan pemetaan ke dalam diagram karetsius untuk melihat posisi 

masing-masing atribut kualitas. Diagram kartesius merupakan suatu bangun 

yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang 

berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( ̿  ̿), dengan rumus (Magal dan 

Levenburg, 2005): 

 

           ̿ = 
   ̅

 
            ̿ = 

   ̅̅ ̅

 
 ......................................  (3) 

Keterangan: 

 ̿ = rata-rata skor tingkat kinerja produk seluruh faktor atau  

          atribut 

 ̿ = rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut yang 

          mempengaruhi kualitas produk 

k = banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kualitas 

          produk 

 

4. Menjabarkan dan membagi tingkat unsur-unsur tersebut menjadi empat 

kuadran yang terlihat pada Gambar 2.1. 
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Kuadran I 

Proiritas Utama 

Kuadran II 

Pertahankan 

prestasi 

Kuadran III 

Prioritas rendah 

Kuadran IV 

Berlebihan 

  

 

Gambar  2.1 Importance-Performance Matrix  

(Sumber : Rangkuti, 2002) 

 

Keterangan: 

1. Kuadran I (prioritas utama) 

Wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen, 

tetapi kenyatannya atribut-atribut ini belum sesuai seperti yang diharapkan 

konsumen. Tingkat kinerja dari atribut tersebut lebih rendah dari pada tingkat 

harapan pengunjung. Atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini harus 

ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan pengunjung. 

2. Kuadran II (pertahankan prestasi) 

Wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen 

dan atribut-atribut tersebut menurut konsumen sudah sesuai dengan yang 

dirasakannya. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap 

dipertahankan, karena semua atribut ini menjadikan produk tersebut unggul di 

mata konsumen. 

3. Kuadran III (prioritas rendah) 

Wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh 

konsumen dan pada kenyataannya kinerjanya tidak begitu baik. Peningkatan 

atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan 

kembali, karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh 

konsumen kecil. 

4. Kuadran IV (berlebihan) 

Wilayah yang memuat atribut-atribut yang dianggap tidak penting oleh 

konsumen dan dirasakan berlebihan. Atribut-atribut yang termasuk dalam 

kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya. 
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2.6 Customer Satisfaction Index (CSI)  

Sebuah pengukuran langsung untuk mengevaluasi kualitas pelayanan 

biasa disebut Customer Satisfaction Index (CSI) (Hill.et al. 2003). CSI merupakan 

pengukuran kualitas pelayanan berdasarkan persepsi pengguna atau konsumen 

pada aspek layanan yang dinyatakan dalam tingkat kepentingan, dibandingkan 

dengan harapan pengguna atau konsumen dinyatakan dalam tingkat kepuasan. 

CSI merupakan pengukuran kepuasan yang baik karena merangkum penilaian 

pengguna atau konsumen tentang berbagai atribut pelayanan dalam skor 

tunggal. Semakin akurat pemilihan atribut, semakin akurat ukuran kepuasan 

keseluruhan (Eboli dan Mazzulla, 2009). 

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan suatu skala pengukuran 

yang menggambarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. 

Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-

atribut produk (Aritonang, 2005). Terdapat empat langkah dalam perhitungan 

Customer Satisfaction Index (CSI), yaitu: 

1. Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean Satisfaction Score 

(MSS), (Rosa, 2009) 

 

                MIS = 
∑    
   

 
          MSS = 

∑    
   

 
   .................  (4) 

Keterangan: 

n = Jumlah responden  
Yi = Nilai kepentingan atribut ke-i 
Xi = Nilai kinerja atribut ke-i 

 

2. Membuat Weight Factors (WF), (Aritonang, 2005) 

Bobot ini merupakan nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. 

WFi = 
    

∑     
 
   

  x 100%  .............................................  (5) 

Keterangan: 

p = jumlah atribut kepentingan 
l = atribut bauran pemasaran ke-i 
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3. Membuat Weight Score (WS), (Aydin dan Ozer, 2005) 

Bobot ini merupakan perkalian antara Weight Factor (WF) dengan rata-rata 

tingkat kepuasan (Mean Satisfaction Score=MSS). 

WSi = WFi x MSSi   .........................................................  (6) 

 

4. Penentuan besarnya nilai Customer Satisfaction Index (CSI), (Ray Chu, 

2002). 

CSI = 
∑    
 
   

 
 x 100%  ...............................................  (7) 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Menurut Wong, Nishimoto dan George (2011), dalam penelitian yang 

berjudul The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating 

Japan’s E-govermance Services menyatakan bahwa teknik IPA digunakan untuk 

mengukur manfaat penggunaan e-government di Jepang, untuk menemukan 

area fokus pada alokasi sumber daya. Dalam jurnal ini, manajer publik di Jepang 

dan pengambil keputusan lebih fokus pada pengalokasian sumber daya untuk 

meningkatkan sistem e-government yang ada pada prioritas utama atau kuadran 

I. Dalam kuadran IV, terdapat sebuah penekanan berlebih dalam alokasi sumber 

daya pada atribut yang dianggap tidak penting dan pemerintah diharapkan  untuk 

lebih mempertimbangkan investasi di daerah-daerah dengan mengalokasikan 

lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kuadran I. Penelitian ini berhasil 

mengevaluasi pelanggan perspektif (sisi permintaan) tentang kepentingan dan  

penggunaan layanan e-government.  

Metode analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah Importance-

Performance Analysis yang menggunakan metode survei untuk mengukur 

persepsi alumni Ryukoku sebagai pengguna e-government. Secara total ada 27 

manfaat yang diidentifikasi dari literatur e-government. Survei ini dimulai dengan 

pertanyaan tentang jenis layanan e-government yang digunakan oleh pengguna, 

diikuti oleh evaluasi, pertanyaan-pertanyaan terbuka IPA dan demografi 

pengguna. Responden yang digunakan sebanyak 107 responden yang terdiri 

dari 46 perempuan dan 61 laki-laki.  

Menurut Chiu, Yen dan Shih (2011), dalam penelitian yang berjudul 

Importance Performance Analysis for The Adoption of Radio Frequency 

Identification Technology menyatakan bahwa metode Importance Performance 
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Analysis digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

dari adopsi teknologi RFID seperti yang dirasakan oleh pengguna. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa atribut warehousing management berada pada 

kuadran I, dimana kuadran I merupakan kategori prioritas utama untuk 

ditingkatkan kinerjanya. Atribut yang berada pada kuadran II adalah atribut 

invetory management, transport and logistic, track and treck dan asset tracking, 

sedangkan atribut yang berada pada kuadran III adalah atribut demand planing, 

manufacturing/quality control dan atribut yang berada pada kuadran IV adalah 

atribut order fulfiiment management, out of stock, dan theft/shrink management.  

Penentuan sampel dari jurnal ini menggunakan metode convenience 

sampling. Sampel diambil dari sepuluh kelas EMBA (Excecutive Master of 

Bussines Administration) yang ada di salah satu universitas besar di Taiwan. 

Responden yang digunakan sebanyak 134 responden yang terdiri dari 96 laki-

laki dan 38 perempuan, dengan responden terbanyak berusia 30-40 tahun.  

Menurut Kang, Warne dan Keels (2012), dalam penelitian yang berjudul 

Importance Performance Analysis of Relocation Attributes In The Carolina 

Coastal Region, metode Importance Performance Analysis digunakan untuk 

mengidentifikakasi faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dianggap penting oleh 

para imigran serta persepsi imigran terhadap faktor-faktor tersebut. Selain itu, 

dalam penelitian ini juga membahas hubungan antara masyarakat dan individu 

tentang niat migrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor biaya 

hidup merupakan faktor yang harus dipertahankan karena biaya hidup dianggap 

penting oleh responden dan kinerjanya memuaskan, sedangkan faktor-faktor 

yang perlu ditingkatkan karena dianggap penting oleh responden dan kinerjanya 

belum memuaskan adalah upah, kesempatan kerja, kepadatan, keragaman, 

pilihan perumahan dan kualitas sekolah.   

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik IPA 

digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk dengan 

membandingkan dua krtiteria yang digunakan konsumen untuk membuat pilihan, 

yaitu tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari suatu produk. Selain itu, nilai 

rata-rata pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut 

produk digunakan untuk menghitung indeks kepuasan pelanggan. Pengukuran 

terhadap indeks kepuasan konsumen digunakan untuk mengetahui besarnya 

indeks kepuasan yang dihasilkan oleh suatu produk, sehingga pihak perusahaan 

dapat menentukan tujuan dalam peningkatan kepuasan pelanggan konsumen. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 sampai selesai di 

UKM ”R. Rovit” yang terletak di Jalan Trunojoyo II Gg. Nusa Indah 22, Batu. 

Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.  

3.2 Batasan Masalah  

Penentuan batasan masalah dilakukan untuk menyeder-hanakan ruang 

lingkup masalah penelitian agar tidak melebar dalam pembahasannya. Batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Responden penelitian adalah semua orang yang pernah mengkonsumsi 

minuman sari alang-alang merk “Pesona” sebanyak 80 orang dengan usia 

responden ≥ 17 tahun. 

2. Hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini mencakup karakteristik 

responden, tanggapan konsumen terhadap atribut produk dan tingkat 

kepuasan konsumen. 

3.3 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan tahap dalam melakukan penelitian yang 

akan dilaksanakan, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

3.3.1. Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari 

keadaan UKM R.ROVIT, sehingga dapat menentu-kan perumusan masalah 

penelitian. Survey pendahuluan dapat dilakukan melalui wawancara dengan 

pemilik UKM R.ROVIT dan pengambilan data yang mendukung penelitian. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

3.3.2. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan yaitu mengidentifikasi permasa-lahan yang 

sedang dihadapi UKM R.ROVIT, kemudian merumuskan masalah yang telah 

diidentifikasi tersebut. Masa-lah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 

kepuasan konsumen terhadap produk minunan sari alang-alang “Pesona” 

menggunakan metode Importance-Performance Analysis dan Customer 

Satisfaction Index. 

Survey Pendahuluan 

Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data 

Identifikasi Masalah 

Penentuan Data dan Sumber Data : 

 Data Primer (Responden) 

 Data Sekunder (Buku-buku, 
internet, skripsi 

Studi Literatur 

Penentuan Sampel 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 

Pembuatan dan Penyebaran Kuisioner 

Uji Validitas dan Realibilitas 

Valid dan 
Reliabel 
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3.3.3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan membaca dan mempela-jari literatur-

literatur berupa buku, laporan, jurnal, informasi dariinternet dan tulisan yang 

berhubungan dengan pengukuran kepuasan konsumen menggunakan metode 

Importance-Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index. 

 

3.3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau 

suatu organisasi langsung melalui objeknya (Supranto, 2006). Data primer 

diperoleh dari responden dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam kuesioner. Data karakteristik responden meliputi : usia, 

pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan setiap bulan, jumlah 

minuman sari alang-alang “Pesona” yang sering dibeli, lama mengkonsumsi 

minuman sari alang-alang “Pesona”, dan frekuensi membeli minuman sari alang-

alang “Pesona”. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi 

berupa publikasi (Supranto, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh 

dari skripsi, buku-buku, jurnal, dan data dari tempat penelitian. 

3.3.5. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner dibuat untuk mendapatkan tanggapan tentang kepuasan konsumen 

terhadap atibut-atribut produk. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada responden maupun organisasi. Wawancara 

dilakukan dengan pemilik UKM R.Rovit untuk mengetahui berbagai fluktuasi 

permintaan dan kondisi persaingan pasar. 
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3. Studi Literatur dan Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Pada metode ini, 

data-data sekunder yang mendukung penelitian dipelajari dan diseleksi, 

kemudian dicatat (didokumentasikan).  

3.3.6. Penentuan Sampel 

Menurut Riduwan (2005), populasi adalah obyek atau subyek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen yang 

berkunjung dan membeli minuman sari alang-alang “Pesona”. Sampel yang 

digunakan adalah dengan teknik non probabilistik sampling karena banyaknya 

populasi yang mengkonsumsi minuman sari alang-alang “Pesona” di lokasi 

penelitian yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Metode yang digunakan 

adalah accidental sampling jadi respondennya adalah siapa saja yang kebetulan 

sedang membeli dan pernah mengkonsumsi minuman sari alang-alang “Pesona” 

di lokasi penelitian.  

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus linier time function. Hal ini 

dilakukan karena tidak adanya data pelanggan yang membeli minuman sari 

alang-alang “Pesona”, sehingga tidak diketahui dengan pasti jumlah populasi 

yang terlibat didalamnya. Pengambilan sampel dilakukan selama 30 hari karena 

dalam waktu tersebut sudah dapat mewakili tingkat pembelian minuman sari 

alang-alang “Pesona”. Sampel 30 diambil oleh peneliti karena dianggap tetah 

memenuhi jumlah minimal sampel yang harus diambil. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sugiyono (2010) bahwa jumlah anggota sampel yang layak dalam 

penelitian minimal 30. Rumus yang digunakan yaitu (Mustaniroh dkk, 2006): 

  
    

  
 ....................................................................  (8) 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 
T  = Waktu yang tersedia untuk penelitian selama 1 bulan 
 (30 hari x 24 jam/hari = 720 jam) 
to  = Waktu tetap tidak tergantung pada besarnya sampel yaitu 

 waktu pengambilan sampel (4 jam/hari x 30 hari = 120 jam) 
ti  = Waktu yang digunakan setiap sampling unit yaitu waktu 
  yang digunakan responden untuk mengisi kuesioner  
  (¼ jam/hari x 30 hari = 7,5 jam) 
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n = 80 sampel 

 

Berdasarkan perhitungan linier time function dengan rumus diatas diperoleh 

sampel sebanyak 80 responden.  

3.3.7. Pembuatan Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi serangkaian pernyataan 

tentang sesuatu hal. Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban responden yang kemudian 

dianalisis dan diintrepetasikan, sehingga hasilnya dapat dijadikan informasi bagi 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menghasilkan produk yang 

sesuai harapan konsumen.   

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang 

menunjukkan dimensi kualitas produk, sehingga akan diketahui tingkat kinerja 

yang menggambarkan seberapa baik kinerja produk dalam masing-masing 

dimensi kualitas menurut persepsi konsumen dan tingkat kepentingan 

menggambarkan derajat pentingnya masing-masing dimensi kualitas produk 

sesuai harapan konsumen.  

 

a. Definisi Operasional Variabel dan Atribut 

Adapun variabel dan atribut dari kualitas produk minuman sari alang-alang 

“Pesona” adalah seperti yang tertera pada Tabel 3.1. 

 

b. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran tingkat kepuasan 

konsumen adalah skala likert yang mempunyai interval dari sangat negatif 

sampai positif yang diwakili angka 1-5. Pemberian skor atas jawaban konsumen 

berdasarkan skala Likert sesuai tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.1  Definisi operasional variabel dan atribut 

 

Varibel Penelitian Atribut Penelitian Definisi Operasional 

a. Performance (Kinerja) - Rasa 
 
 
 
- Harga 

 
 

- Manfaat 
 

- Cita rasa yang khas yang diciptakan oleh 
UKM R. Rovit pada setiap proses 
produksi. 
 

- Harga yang sesuai dengan kualitas dari 
produk. 

 
- Manfaat yang dirasakan konsumen 

b. Features (Keistimewaan 

tambahan) 
- Ukuran/volume 

produk 

- Ukuran/volume minuman sari alang-alang 
yang sesuai dengan harapan konsumen. 
 

c. Reliability (Reliabilitas) - Kepraktisan 
kemasan 

 
 
- Kondisi kemasan 

- Kemudahan dalam membawa dan 
membuka kemasan minuman sari alang-
alang. 
 

- Kondisi kemasan pada saat konsumen 
pertama kali membeli produk. 

 

d. Conformance to 
Specification (Kesesuaian 
dengan spesifikasi) 

- Kandungan bahan 
pengawet 

- Ada tidaknya bahan pengawet pada 
produk 

e. Durability (Daya tahan) - Masa kadaluarsa 
- Kejelasan masa kadaluarsa sudah jelas 

atau belum. 
 

f. Servicebility (Pelayanan) - Kemudahan 
memperoleh 
produk 
 

- Kecepatan 
pelayanan 
pembelian 

 

- Kemudahan konsumen dalam membeli 
minuman sari alang-alang. 
 
 

- Pelayanan yang diberikan telah sesuai atau 
belum dengan harapan konsumen. 

g. Aesthetics (Estetika) - Bentuk kemasan 
 
 
 
- Warna kemasan 
 
 
 
 
- Bahan kemasan 

 

- Bentuk kemasan yang dihasilkan oleh 
UKM R.Rovit yang berfungsi untuk 
melindungi minuman sari alang-alang 
 

- Warna kemasan yang merupakan ciri 
khas dan yang membedakan produk 
minuman sari alang-alang dengan produk 
lain. 

 
- Bahan kemasan yang aman. 

h. Perceived quality  
(Kualitas yang  
dipersepsikan) 

- Kepopuleran 
produk 

 
 
- Jaminan halal 
 
 
 
- Izin BPOM 

- Seberapa jauh konsumen mengenal 
produk minuman sari alang-alang merk 
“Pesona”. 
 

- Ada tidaknya jaminan halal dalam 
minuman sari alang-alang. 

 
- Ada tidaknya Izin BPOM pada kemasan 

minuman sari alang-alang yang dapat 
meyakinkan konsumen. 
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Tabel 3.2 Pemberian Skor Atas Jawaban Konsumen Berdasarkan Skala 
Likert 

Pernyataan 5 4 3 2 1 

Tanggapan 
konsumen 
terhadap 
tingkat 
kinerja 

Sangat 
baik 

Baik 
Cukup 
baik 

Kurang 
baik 

Tidak 
baik 

Tanggapan 
konsumen 
terhadap 
tingkat 
kepentingan 

Sangat 
penting 

Penting 
Cukup 
penting 

Kurang 
penting 

Tidak 
penting 

(Sumber: Supranto, 2006) 

3.3.8. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Menurut setyoko (2008), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevaliditasan suatu instrument atau sejauh mana alat pengukur 

(instrumen) itu mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Suatu instrumen 

dianggap baik apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu 

memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah ada pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus 

dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. 

Cara mengambil keputusan uji validitas dengan membandingkan nilai r 

hitung (corrected item total correlation) dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel, 

maka instrumen dinyatakan valid. Menurut purwanto (2007), jika r korelasi (r) 

dibandingkan dengan r kritis (tabel) memberikan hasil r hitung lebih besar dari r 

kritis maka disimpulkan bahwa butir instrumen valid.  

Dilakukan pengujian dengan prosedur korelasi product moment dari Karl 

Pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan tiap-tiap butir item dengan skor 

totalnya. Taraf signifikan atau interval kepercayaan yang digunakan adalah 95%. 

Suatu item dinyatakan tidak valid jika nilai koefisien korelasinya positif dan lebih 

tinggi dari nilai kritisnya. Rumus korelasi product moment dari Karl Pearson 

(Riduwan dan Sunarto, 2007) adalah sebagai berikut: 

 

  
 (    )  (  )(  )

√       (  )   √      (  ) 
 ...........................  (9) 
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Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi product moment 
n = Jumlah subyek yang diteliti 
 X = Jumlah X (skor item) 

 Y = Jumlah Y (skor total) 
X2 = Jumlah kuadrat X 
Y2 = Jumlah kuadrat Y 
 XY = Jumlah kuadrat antara X dan Y 
 

Dalam memberikan intrepretasi pada koefisien korelasi item yang 

mempunyai korelasi positif dengan kriteria (skor total) serta korelasi tinggi, 

menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 

Koefisien korelasi dikatakan valid jika nilai probabilitas r hitung ≤ 0,05 (r ≤ 0,05). 

Perhitungan ini menggunakan program SPSS for Windows. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif 

konsisten dari waktu ke waktu. Hal ini dapat diartikan berapa pun atribut 

kuesioner yang dinyatakan pada responden yang berlainan, maka hasilnya tidak 

akan menyimpang terlalu jauh dari rata-rata jawaban responden. Pengujian 

reliabilitas alat ukur menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan rumus sebagai 

berikut (Arikunto, 2002) : 

 

                             {
 

   
} {  

∑  
 

  
 }  .............................  (10) 

 

Keterangan: 

r11 = koefisien reliabilitas 
k = banyaknya item dalam tes 

  
  = varians skor tes 

  
   = varians total 

Menurut Wijaya (2011),besarnya koefisien reliabilitas yang paling baik 

adalah 1 dan yang paling jelek 0, namun pada kenyataannya nilai 1 sangat sulit 

ditentukan. Jawaban seseorang akan cukup konsisten jika koefisien 
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reliabilitasnya antara 0,64 sampai 0,90. Untuk menguji reliabilitas instrument ini 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS for Windows.  

Adapun pendapat lain yang mengemukakan baik atau buruknya reliabilitas 

instrumen dapat dilihat dari nilai r tabel. Menurut effiyaldi (2008), cara 

pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah : 

1. Jika r alpha positif dan lebih besar dari r tabel, maka reliabel. 

2. Jika r alpha negatif atau r alpha lebih kecil dari r tabel, maka tidak reliabel. 

Nilai r alpha dapat dilihat pada tabel reliability statistics.  

3.3.9. Analisis Data 

Data dari kuesioner diolah dengan menggunakan metode Importance-

Performance Analysis dan Customer Satisfaction Index (CSI). 

 

a. Importance-Performance Analysis 

Metode Importance-Performance Analysis merupakan salah satu alat 

analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis kepuasan konsumen terhadap 

kinerja perusahaan. Metode ini merupakan suatu teknik penerapan yang mudah 

dilakukan untuk mengukur atribut dari tingkat kepentingan dan tingkat kinerja 

kualitas produk. Tahapan dalam metode Importance-Performance Analysis 

tercantum pada Gambar 3.2.  

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat tahapan-tahapan dalam analisis 

Importance-Performance Analysis. Tahap pertama yaitu menentukan tingkat 

kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja kualitas minuman sari 

alang-alang “Pesona” melalui perbandingan skor kinerja dengan skor 

kepentingan. Rumus tingkat kesesuaian yang digunakan adalah : 

 

    
  

  
        ...................................................    (11) 

Keterangan: 

Tki = Tingkat kesesuaian 
Xi = Skor penilaian kinerja  
Yi = Skor penilaian kepentingan  

 

Tahap kedua yaitu menghitung rata-rata untuk setiap atribut yang 

dipersepsikan oleh konsumen, dengan rumus : 
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   ̅  
   ̅̅ ̅

 
    ̅  

   ̅̅̅

 
 ................... (12) 

Keterangan: 

  ̅̅̅ = Skor rata-rata tingkat kinerja produk 

  ̅ = Skor rata-rata tingkat kepentingan terhadap produk 
n = Jumlah responden 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Gambar 3.2  Diagram Alir Metode Importance-Performance Analysis 

 

Selanjutnya dihitung rata-rata seluruh atribut tingkat kepentingan ( ̿) dan kinerja 

( ̿) yang menjadi batas pada diagram kartesius, dengan rumus : 

 

 ̿  
   ̅̅ ̅

 
    ̿  

   ̅̅̅

 
  .................................  (13) 

 

Keterangan: 

 ̿ = Rata-rata skor tingkat kinerja produk seluruh faktor atau atribut 

 ̿  =  Rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut yang mempengaruhi  
  kepuasan konsumen 
k  = Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 
 

Langkah terakhir yaitu memasukkan nilai-nilai sikap tingkat kinerja dan tingkat 

kepentingan untuk masing-masing atribut dalam diagram kartesius seperti pada 

Gambar 3.3.  

Data Hasil Penelitian 

Perhitungan Tingkat Keseuaian (TKi) 
antara tingkat kinerja dan kepentingan 

Perhitungan rata-rata tiap atribut 

kepentingan (  ̅) dan kinerja (  ̅̅̅) 

Perhitungan rata-rata seluruh atribut 

tingkat kepentingan ( ̿) dan kinerja ( ̿) 

Penjabaran tiap atribut (  ̅̅̅    ̅) dalam diagram kartesius 

yang dibagi menjadi empat kuadran dan dibatasi ( ̿ ,  ̿) 
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 ̿ 

 ̿ 

 ̅ 

 ̅ 

Masing-masing wilayah memiliki ketentuan tertentu untuk setiap atribut 

agar dapat masuk kategori salah satu dari keempat kuadran dalam diagram 

kartesius. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

 

 

Kuadran I 
Prioritas Utama 

Kuadran II 
Pertahankan 

Prestasi 

 
Kuadran III 

Prioritas Rendah 

 
Kuadran IV 
Berlebihan 

 
 

 

 
Gambar 3.3 Diagram Kartesius (Sumber: Supranto, 2006) 
 

Keterangan : 

 Kuadran I (proritas utama) 

Menunjukkan dimensi-dimensi yang dianggap penting namun pihak produsen 

belum melaksanakan sesuai dengan keinginan konsumen sehingga 

mengecewakan atau tidak memberikan kepuasan. Dimensi inilah yang harus 

diprioritaskan untuk diperbaiki. 

 Kuadran II (pertahankan prestasi) 

Menunjukkan dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh konsumen dan 

pihak produsen telah memenuhinya, untuk itu wajib dipertahankan. 

 Kuadran III (proritas rendah) 

Menunjukkan dimensi-dimensi yang dianggap kurang penting oleh konsumen 

dan kinerja produk kurang istimewa sehingga hal ini bukan merupakan 

masalah bagi produsen. 

 Kuadran IV (berlebihan) 

Menunjukkan dimensi-dimensi yang menurut konsumen kurang penting tetapi 

dilaksanakan pihak perusahaan secara berlebihan. Dalam hal ini mungkin 

pihak produsen perlu mengurangi tingkat kinerja untuk dimensi-dimensi yang 

termasuk dalam kategori ini. 

 

 

 

K
e

p
e

n
ti
n

g
a

n
 

Kinerja 
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b. Customer Satisfaction Index (CSI) 

Pengukuran terhadap indeks kepuasan konsumen digunakan untuk 

mengetahui besarnya indeks kepuasan konsumen yang dihasilkan oleh minuman 

sari alang-alang merk”Pesona”. Menurut Aritonang (2005), Customer Satisfaction 

Index (CSI) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen secara 

menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk. 

Tahapan dalam perhitungan Customer Satisfactiob Index (CSI) terlihat pada 

Gambar 5.  

Tahap pertama dalam melakukan perhitungan Customer Satisfaction Index 

sesuai dengan Gambar 5, yaitu menetukan Mean Importance Score (MIS) dan 

Mean Satidfaction Score (MSS). Nilai ini berasal dari rata-rata tingkat 

kepentingan dan kinerja tiap atribut minuman sari alang-alang merk”Pesona”, 

dengan rumus : 

 

MIS = 
∑    
   

 
   MSS = 

∑    
   

 
 ..................  (14) 

 
Keterangan : 
n = Jumlah responden 
Yi = Nilai kepentingan atribut ke-i 
Xi = nilai kinerja atribut ke-i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4  Diagram Alir metode Customer Satisfaction Index (CSI) (Sumber: 
Rosa, 2009) 

 

Perhitungan Mean Importance Score (MIS) 
dan Mean Satisfaction Score (MSS) 

Perhitungan Weight Factors (WF) 

Perhitungan Weight Score (WS) 

Perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI) 

Data 
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Tahap kedua adalah menghitung Weight Factors (WF). Bobot ini 

merupakan persentase nilai Mean Importance Score (MIS) per atribut terhadap 

total Mean Importance Score (MIS) seluruh atribut. 

 

                  WFi = 
    

∑     
 
   

  x 100% ....................................  (15) 

Keterangan: 

p = jumlah atribut kepentingan 

l = atribut bauran pemasaran ke-i 

Selanjutnya menghitung Weight Score (WS). Bobot ini merupakan perkalian 

antara Weight Factor (WF) dengan rata-rata tingkat kepuasan (Mean Satisfaction 

Score = MSS) 

             WSi=WFi x MSSi .....................................................  (16) 

 

Langkah terakhir yaitu menghitung Customer Satisfaction Index (CSI), dengan 

rumus : 

            CSI = 
∑    
 
   

 
 x 100%  ............................................  (17) 

 

Adapun besarnya nilai yang diperoleh dari perhitungan Customer 

Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen. Tingkat kepuasan responden secara menyeluruh dapat dilihat dari 

kriteria kepuasan konsumen yang tercantum pada Tabel 3.3.  

Pengukuran terhadap indeks kepuasan konsumen digunakan untuk 

mengetahui besarnya indeks kepuasan yang dihasilkan oleh suatu produk. Nilai 

rata-rata pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut 

produk dan layanan penjualan digunakan untuk menghitung indeks kepuasan 

pelanggan. 

Tabel 3.3  Kriteria kepuasan konsumen 

Nilai CSI Kriteria CSI 

0,81 – 1,00 
0,66 – 0,80 
0,51 – 0,65 
0,35 – 0,50 
0,00 – 0,34 

Sangat Puas 
Puas 

Cukup Puas 
Kurang Puas 
Tidak Puas 

Sumber: Sukardi dan Cholidis (2006) 
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3.3.10. Kesimpulan dan saran 

Dari hasil penelitian dilakukan proses pembuatan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan akan menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal. 

Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan hal-hal yang diperoleh dari 

penelitian yang ditunjang dengan teori sebagai landasan berfikir. Saran yang 

akan diberikan kepada UKM didapatkan dari hasil penelitian. 
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IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Profil UKM 

UKM “R.ROVIT” bertempat di Jl.Trunojoyo II Gg.Nusa Indah 22 Batu, Jawa 

Timur didirikan pada tahun 1995 oleh keluarga Pak Ruslan Guntoro. UKM 

R.ROVIT ini dikelola sendiri oleh Bapak Ruslan Guntoro dan istrinya Ibu Sulastri 

dengan menerapkan manajemen tunggal. Mulai dari pembelian bahan baku, 

proses produksi hingga penjualan produk dilakukan sendiri oleh pemilik UKM. 

Berdirinya UKM ini berawal dari ide anak pertama Pak Ruslan, yang ditugaskan 

untuk mengikuti TESISTANAS VIII di Kalimantan Timur pada bulan Juli 1995, 

sehingga untuk mengenang jasa dari anaknya maka UKM ini diberinama 

“R.ROVIT” yang berarti Rowin Rovita.  

Produk Pertama yang diproduksi UKM ini adalah jahe instant. Usaha 

pembuatan jahe instant ini awalnya hanya usaha sampingan yang diproduksi 

dalam skala kecil. Pada tahun 2004 pemilik UKM ini di PHK, dan mulai dari ini 

munculah ide untuk mengembangan produk jahe instan dengan skala produksi 

yang lebih besar lagi dan menambah variasi produk yang dihasilkan.  

Pada Desember 2006, Ibu Sulastri mendapat pelatihan selama 12 hari di 

hotel ASTER Batu untuk membuat minuman Rosella. Karena keterbatasan 

bahan baku untuk membuat sari Rosella dan masyarakat belum mengenal 

rosella, maka pada awal tahun 2007 mencoba untuk memproduksi minuman sari 

alang-alang. Bahan baku dalam pembuatan sari alang-alang didapatkan dari 

gunung arjuno karena tanah yang masih gembur dan alami tidak ada cemaran. 

Perkembangan produk selanjutnya yaitu dengan memproduksi rosella kering, 

kopi biji rosella, temulawak instant, kunyit putih instant, dan dikelola oleh 

keluarga dengan menerapkan manajemen tunggal. 

UKM “R.ROVIT” memproduksi berbagai produk minuman sari buah dan 

produk herbal dengan rata-rata produksi jahe instant 1 kwintal/bulan, rosella 

kering 10 kg/bulan, temulawak 50 kg/bulan, kunyit putih 30 kg/bulan, sari alang-

alang, sari rosella, sari apel 20 dus @24 cup/bulan, alang-alang kering 

5kg/bulan, serbuk jahe 2kg/bulan, serbuk temulawak 2kg/bulan, serbuk kunyit 

putih 2kg/bulan. 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden menjelaskan karakteristik responden pada 

penelitian ini yang merupakan konsumen minuman sari alang-alang merk 

“Pesona”. Karakteristik yang digambarkan meliputi: usia, jenis kelamin, kota asal, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapat per bulan. Responden yang diambil 

pada penelitian ini berjumlah 80 orang yang pernah mengkonsumsi minuman sari 

alang-alang merk ”Pesona”. Keseluruhan karakteristik responden terlihat pada 

Tabel 4.1. 

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa responden minuman sari alang-

alang merk “Pesona” berusia 17-25 tahun dengan persentase 26,25%, kemudian 

usia 26-35 tahun dengan persentase 47,50% dan usia 36-45 dengan persentase 

26,25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas usia responden adalah 

berusia antara 26-35 tahun. Menurut Sumarwan (2003), konsumen yang berbeda 

usia akan mengkonsumsi produk dan jasa yang berbeda. Perbedaan usia juga 

akan mengakibatkan perbedaan selera dan kesukaan terhadap produk. Umur 

seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang 

dalam membuat keputusan untuk menerima produk, jasa dan ide sebagai 

sesuatu yang baru. Jadi, pada penelitian ini diharapkan responden dapat 

memberikan penilaian terhadap minuman sari alang-alang merk “Pesona” 

dengan baik karena pada tingkat usia sekitar 26-35 tahun responden masih 

dapat menilai baik buruknya minuman sari alang-alang merk “Pesona” dan dapat 

memberikan saran atau masukan untuk perbaikan terhadap kualitas minuman 

sari alang-alang merk “Pesona”.  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang dengan persentase 

47,50% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 42 orang 

dengan persentase 52,50%. Menurut Gobe (2005), wanita mempunyai daya beli 

yang tinggi dan merupakan pemberi pengaruh yang hebat dalam keputusan 

pembelian produk. Selain itu, wanita seringkali meneliti produk dengan baik 

sebelum produk tersebut dibeli. Pada penelitian ini, mayoritas responden adalah 

perempuan, sehingga diharapkan dapat memberikan penilaian pada minuman 

sari alang-alang merk “Pesona” dengan baik.  
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Tabel 4.1  Karakteristik Responden 

No. 
Karakteristik 
Responden 

Kelompok 
Jumlah 
(Orang) 

Persentase (%) 

1. Usia a. 17-25 th 21 26,25 
  b. 26-35 th 38 47,50 
  c. 36-45 th 21 26,25 
     

2. Jenis kelamin a. Laki-laki 38 47,50  
  b. Perempuan 42 52,50 
     

3. Pendidikan terakhir a. SD 0 0 
  b. SMP 14 17,50 
  c. SMA 33 41,25 
  d. Perguruan Tinggi 33 41,25 
     

4. Jenis Pekerjaan  a. Pelajar/mahasiswa 18 22,50 
  b. Wiraswasta 12 15,00 

  c. Pegawai swasta 30 37,50 
  d. PNS 20 25,00 
     

5. Pendapatan per 
bulan 

a. n < Rp 1 Juta 2 2,50 

  
b. Rp 1 Juta ≤ n < Rp 

1.500.000  
20 25,00 

  
c. Rp 1.500.000 ≤ n < Rp 

2 Juta 
22 27,50 

  
d. Rp 2 Juta ≤ n < Rp 

2.500.000 
20 25,00 

  
e. Rp 2.500.000 ≤ n < Rp 

3 Juta 
14 17,50 

  f. n ≥ Rp 3 Juta 2 2,50 
     

6. Jumlah Kunjungan a. 1 kali 
b. 2 kali 
c. > 3 kali 
 

5 
12 
63 

 

6,25 
15,00 
78,75 

 
7. Lama 

Mengkonsumsi 
a. < 1 tahun 
b. 1 tahun ≤ n < 2, 5 

tahun 
c. 2,5 tahun ≤ n < 3 tahun 
d. ≥ 3 tahun 
 

5 
7 
8 

60 
 

6,25 
8,75 

10,00 
75,00 

 

8. Jumlah yang dibeli a. 1 kardus 
b. 2 kardus 
c. ≥ 3 kardus 

5 
10 
65 

6,25 
12,50 
81,25 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

Dilihat dari segi pendidikan terakhir, responden minuman sari alang-alang 

merk “Pesona” terbanyak adalah SMA dan Perguruan Tinggi. Jumlah responden 

yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 33 orang dengan persentase 41,25% 

dan Perguruan Tinggi juga terdapat 33 orang dengan persentase 41,25%. 

Jumlah responden yang pendidikan terakhir SMP sebanyak 14 orang dengan 
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persentase 17,50%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden minuman 

sari alang-alang merk “Pesona” memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 

baik. Menurut Muharastri (2008), menyatakan bahwa konsumen yang memiliki 

pendidikan yang lebih baik akan lebih tanggap terhadap informasi, begitu juga 

sebaliknya. Pendidikan juga mempengaruhi konsumen dalam memilih produk 

dan pendidikan yang berbeda juga akan menyebabkan selera konsumen yang 

berbeda.  

Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini digolongkan menjadi empat 

golongan, yaitu pelajar atau mahasiswa, wiraswasta, pegawai swasta dan PNS. 

Jenis pekerjaan responden minuman sari alang-alang merk “Pesona” yang 

memiliki persentase paling besar adalah pegawai swasta sebanyak 30 

responden dengan persentase 37,50%. Besar persentase responden pelajar 

atau mahasiswa adalah sebesar 22,5%, wiraswasta adalah sebesar 15% dan 

PNS adalah sebesar 25%. 

Dilihat dari segi pendapatan, mayoritas yang membeli dan mengkonsumsi 

minuman sari alang-alang berpendapatan antara 1,5 juta sampai 2 juta. Menurut 

Kotler dan Kevin (2009), keadaan ekonomi seseorang dilihat dari tingkat 

pendapatan yang dapat berpengaruh terhadap pilihan produk. Jadi, semakin 

tinggi pendapatan semakin tinggi pula daya beli terhadap suatu produk. Besar 

kecilnya pendapat yang diterima konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 

dan pekerjaan. Pendapatan merupakan imbalan yang diterima seseorang dari 

pekerjaan yang dilakukannya. 

Mayoritas responden yang berkunjung ke UKM untuk membeli lebih dari 3 

kali. Konsumen yang mengkonsumsi produk ini rata-rata telah mengkonsumsi 

selama lebih dari 3 tahun. Adanya konsumen yang mengkonsumsi kurang dari 1 

tahun disebabkan pihak UKM belum melakukan promosi secara maksimal, 

sehingga banyak konsumen yang kurang mengetahui mengenai produk tersebut. 

Selama ini promosi hanya dilakukan melalui bazaar dan brosur. Selain itu, juga 

disebabkan karena banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke daerah batu 

dan hanya sekedar mengkonsumsi saja. Mayoritas konsumen membeli produk 

sebanyak lebih dari sama dengan 3 kardus. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner  

Uji validitas dan reliabilitas kuesioner dilakukan terhadap 80 responden 

yang merupakan konsumen minuman sari alang-alang merk “Pesona” dengan 
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menggunakan bantuan SPSS 17 for Windows. Menurut Setyoko (2008), uji 

validitas digunakan untuk mengukur kevaliditasan suatu intrumen atau sejauh 

mana alat pengukur (instrumen) itu mengukur apa yang diukur. Berdasarkan 

perhitungan uji validitas dengan metode Product Moment Pearson, diperoleh 

hasil korelasi setiap pertanyaan untuk masing-masing atribut tingkat kepentingan 

dan tingkat kinerja.    

Dari hasil pengujian validitas yang disajikan pada Tabel 4.2, diperoleh nilai 

corrected item total corelation yang dinyatakan sebagai r-hitung. Nilai ini 

digunakan untuk menunjukkan kevaliditasan instrumen melalui perbandingan 

dengan r-tabel. Nilai r tabel untuk taraf signifikansi 95% dan N = 80 adalah 0,220. 

Nilai corrected item total corelation yang diperoleh yaitu positif di atas 0,220 

sehingga dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan pada 

kuesioner dinyatakan baik. Menurut Purwanto (2007), jika r korelasi (r) dibanding-

kan dengan r kritis (tabel) memberikan hasil r hitung lebih besar dari r kritis maka 

disimpulkan bahwa butir instrumen valid. 

Tabel 4.2  Nilai uji validitas kuesioner 

Atribut 
Tingkat 
Kinerja 

Tingkat 
Kepentingan 

Keterangan 

Rasa (X1.1) 0,603 0,694 Valid 
Harga (X1.2) 0,455 0,460 Valid 
Manfaat (X1.3) 0,699 0,651 Valid 
Isi (X2.1) 0,541 0,521 Valid 
Kepraktisan kemasan (X3.1) 0,761 0,780 Valid 
Kondisi kemasan saat dibeli (X3.2) 0,687 0,665 Valid 
Kandungan bahan pengawet (X4.1) 0,531 0,337 Valid 
Kejelasan masa kadaluarsa (X5.1) 0,667 0,465 Valid 
Kemudahan mendapatkan produk (X6.1) 0,304 0,735 Valid 
Kecepatan pelayanan pembelian (X6.2) 0,593 0,614 Valid 
Bentuk kemasan (X7.1) 0,397 0,532 Valid 
Warna kemasan (X7.2) 0,787 0,532 Valid 
Bahan kemasan (X7.3) 0,480 0,446 Valid 
Warna tulisan pada kemasan (X7.4) 0,617 0,397 Valid 
Kepopuleran merk (X8.1) 0,582 0,619 Valid 
Kejelasan kehalalan produk (X8.2) 0,612 0,606 Valid 
Kejelasan izin BPOM (X8.3) 0,460 0,688 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2013. 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keandalan setiap butir 

pertanyaan. Menurut Effiyaldi (2008), reliabilitas merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana  suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Pengujian reliabilitas pada penelitiaan ini ditunjukkan melalui nilai 

alpha cronbach dengan menggunakan r-tabel. Mencari r-hitung dapat dilihat 

pada kolom angka koefisien alpha cronbach. Dari tabel alpha cronbach diketahui 
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hasilnya positif dan lebih besar dari r-tabel 0,220, maka instrumen dapat 

dinyatakan reliabel. Menurut Purwanto (2007), instrumen dinyatakan reliabel atau 

tidak, dapat dilihat berdasarkan nilai r-hitung yang dibandingkan dengan nilai r-

tabel pada taraf kesalahan tertentu. Jika  nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel 

maka instrumen reliabel. Uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3  Nilai uji reliabilitas kuesioner 

Kuesioner Nilai α (alpha cronbach) Keterangan 

Tingkat kepentingan 0,902 Reliabel 

Tingkat kinerja 0,901 Reliabel 

  Sumber : Data primer diolah, 2013 

4.4 Hasil Perhitungan Importance Performance Analysis 

Metode IPA diaplikasikan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

kepentingan dan kinerja minuman sari alang-alang merk “Pesona” berdasarkan 

penilaian responden yang telah menggunakan produk tersebut, terhadap atribut-

atribut dalam dimensi kualitas produk yang telah ditentukan. Responden diminta 

untuk memberikan nilai terhadap berbagai atribut kualitas minuman sari alang-

alang merk “Pesona” berdasarkan tingkat kepen-tingan dan kinerja produk. 

Tingkat kepentingan menggambarkan derajat penting-nya masing-masing atribut 

minuman sari alang-alang merk “Pesona” yang sesuai dengan harapan 

konsumen, sedangkan tingkat kinerja menggambarkan bagai-mana kinerja 

minuman sari alang-alang merk “Pesona” berdasarkan persepsi konsumen. Data 

hasil penelitian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

4.4.1 Tingkat Kesesuaian  

Tingkat kesesuaian merupakan perbandingan antara skor tingkat kinerja 

(Performance) dengan skor tingkat kepentingan (Importance) dari masing-masing 

atribut yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan kinerja dari tiap 

atribut dalam variabel kepuasan konsumen kedalam satu kuadran. Menurut 

Sukardi dan Cholis (2006), semakin tinggi persentase tingkat kesesuaian maka 

semakin tinggi pula kepentingan konsumen pada atribut tersebut. Tingkat 

kesesuian kinerja dan kepentingan dapat dilihat dari kriteria kesesuaian yang 

tercantum pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Tingkat kesesuaian kepentingan terhadap kinerja 

Tingkat Kesesuaian Kisaran Kesesuaian (%) 

Sangat sesuia 80-100 
Sesuai  70-79 
Cukup sesuai 60-69 
Kurang sesuai 50-59 
Tidak sesuai 40-49 

Sumber : Sihombing (2006)  

Berdasarkan perhitungan tingkat kesesuaian (Tki) pada Tabel 4.5, 

diperoleh nilai rata-rata tingkat kesesuaian seluruh atribut sebesar 99,75%. Nilai 

ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja atribut minuman sari alang-alang sangat 

sesuai dengan harapan konsumen. Selain itu, terdapat beberapa atribut yang 

nilai tingkat kesesuaiannya lebih dari 100% dan lebih dari rata-rata tingkat 

kesesuaian seluruh atribut. Hal ini berarti tingkat kinerja minuman sari alang-

alang lebih besar dari tingkat kepentingannya atau kinerja minuman sari alang- 

 

Tabel 4.5  Tingkat kesesuaian antara tingkat kinerja dan tingkat kepentingan 

No. Atribut 
Skor 

Kinerja 
(Xi) 

Skor 
Kepentingan 

(Yi) 

Tingkat 
Kesesuaian 

(Tki) (%) 

1 Rasa 366 372 98,39 

2 Harga 334 345 96,81 

3 Manfaat 334 338 98,82 

4 Isi 340 350 97,14 

5 Kepraktisan kemasan 336 341 98,53 

6 Kondisi kemasan pada saat dibeli 334 335 99,70 

7 Kandungan bahan pengawet 288 300 96,00 

8 Kejelasan masa kadaluarsa 370 364 101,65 

9 Kemudahan mendapatkan produk 329 354 92,94 

10 Kecepatan pelayanan 340 337 100,89 

11 Bentuk kemasan 334 309 108,09 

12 Warna kemasan 338 302 111,92 

13 Bahan kemasan 335 320 104,69 

14 Warna tulisan pada kemasan 345 274 125,91 

15 Kepopuleran merk 312 330 94,55 

16 Kejelasan label halal 358 342 104,68 

17 Kejelasan ijin BPOM 248 342 72,51 

Rata-rata Tingkat Kesesuaian (TKi)   99,75 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

alang sangat sesuai dengan harapan konsumen. Atribut-atribut ini merupak an 

atribut yang harus dipertahankan. Menurut Hermanto (2008), Atribut yang 
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memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi mendapat prioritas pertama yang 

dipertahankan. 

Atribut yang memiliki tingkat kesesuaian 70% sampai 79% adalah atribut 

kejelasan izin BPOM. Meskipun memiliki tingkat kesesuian 72, 51%, atribut ini 

memiliki tingkat kesesuian yang paling rendah, sehingga atribut ini mendapat 

prioritas utama untuk diperbaiki. Menurut Hermanto (2008), besarnya tingkat 

kesesuaian akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Atribut yang memiliki tingkat kesesuaian 

paling rendah mendapat prioritas utama untuk diperbaiki. Atribut yang memiliki 

tingkat kesesuaian paling tinggi mendapat prioritas pertama yang dipertahankan.  

4.4.2   Rata-rata Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan 

Rata-rata kinerja tiap atribut merupakan dasar untuk menentukan apakah 

kinerja kepuasan konsumen minuman sari alang-alang merk “Pesona” sudah 

baik atau belum pada atribut tersebut. Caranya dengan membandingkan nilai 

rata-rata kinerja tiap atribut (  ̅̅̅) dengan rata-rata kinerja seluruh atribut ( ̿). Rata-

rata kepentingan atribut merupakan dasar untuk menentukan apakah atribut 

tersebut panting atau tidak penting, yaitu dengan membandingkan nilai rata-rata 

kepentingan tiap atribut (  ̅) dengan rata-rata kepentingan seluruh atribut ( ̿).  

Nilai rata-rata tingkat kinerja seluruh atribut kualitas minuman sari alang-

alang merk “Pesona” ( ̿) adalah 4,15. Rata-rata tingkat kepentingan seluruh 

atribut kualitas minuman sari alang-alang merk “Pesona” ( ̿) adalah 4,16. Nilai 

tersebut merupakan titik tengah untuk menentukan batasan kuadran dalam 

diagram kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. Selain itu, nilai tersebut juga 

dapat digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya serta penting atau tidak 

pentingnya masing-masing atribut kualitas minuman sari alang-alang merk 

“Pesona”. 

4.4.3 Analisis Kuadran Dalam Diagram Kartesius 

Diagram kartesius merupakan suatu bagan yang dibagi menjadi empat 

bagian yang dibatasi oleh dua garis berpotongan tegak lurus pada titik (  ̿  ̿), 

dimana   ̿ adalah rata-rata tingkat kinerja seluruh atribut dan  ̿ adalah rata-rata 

tingkat kepentingan seluruh atribut yang mempengaruhi minuman sari alang-

alang merk “Pesona”. Diagram kartesius digunakan untuk mengetahui posisi 
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masing-masing atribut kepuasan konsumen, apakah terletak pada posisi yang 

harus diperbaiki atau terletak pada posisi yang harus dipertahankan. 

Tabel 4.5  Atribut yang terdapat dalam setiap kuadran 

Kuadran Atribut Nama Atribut 
Rata-rata 

Xi (  ̅̅ ̅) 
Rata-rata 

Yi (  ̅̅ ̅) 
I 
 

X8.3 Kejelasan izin BPOM 3,00 4,28 
X6.1 Kemudahan mendapatkan produk 4,11 4,43 

II 
 

X1.2 Harga 4,18 4,31 
X2.1 Isi 4,25 4,38 
X1.1 Rasa 4,56 4,65 
X3.1 Kepraktisan kemasan 4,20 4,26 
X1.3 Manfaat 4,18 4,23 

X3.2 Kondisi kemasan saat dibeli 4,18 4,19 

X6.2 Kecepatan pelayanan pembelian 4,25 4,21 

X5.1 Kejelasan masa kadaluarsa 4,63 4,55 

X8.2 Kejelasan kehalalan produk 4,48 4,20 

III 
 

X8.1 Kepopuleran merk 3,90 4,10 
X4.1 Kandungan bahan pengawet 3,60 3,70 

IV 
 

X7.1 Bentuk kemasan 4,19 4,00 
X7.3 Bahan kemasan 4,18 3,60 
X7.2 Warna kemasan 4,23 3,18 
X7.4 Warna tulisan pada kemasan 4,31 3,43 

 ̿ 4,15  

 ̿  4,16 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Pada diagram kartesius dibagi menjadi empat wilayah yang masing-masing 

wilayah memiliki kriteria.Diagram kartesius dibagi menjadi empat wilayah yang 

dibatasi oleh nilai rata-rata tingkat kepentingan seluruh atribut kepuasan 

kosumen (  ̿) sebesar 4,15 pada sumbu X dan rata-rata tingkat kinerja seluruh 

atribut kepuasan konsumen ( ̿) sebesar 4,16 pada sumbu Y. Adapun letak 

masing-masing atribut pada setiap kuadran dalam diagram kartesius terlihat 

pada Tabel 4.5, sedangkan pemetakan letak masing-masing atribut dalam 

diagram kartesius dapat dilihat pada Gambar 4.1. Diagram kartesius pada 

Gambar 4.1 menjelaskan posisi dari masing-masing atribut kepuasan konsumen 

yang terbagi dalam empat kuadran yaitu : 
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Gambar 4.1  Diagram Kartesius Importance Performance Analysis Minuman Sari Alang-alang 
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1. Kuadran I 

Bagian wilayah ini memuat atribut-atribut kualitas minuman sari alang-

alang merk “Pesona” yang dianggap penting oleh konsumen, tetapi pada 

kenyataannya atribut-atribut ini belum sesuai seperti yang diharapkan konsumen. 

Kinerja atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Atribut 

yang ada pada kuadran ini merupakan atribut yang harus diprioritaskan dalam 

perbaikan. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja atribut kualitas 

minuman sari alang-alang yaitu dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara 

terus menerus pada atribut yang memiliki tingkat kesesuaian rendah (masih 

dibawah 100%), sehingga kinerja atribut tersebut terus meningkat dan sesuai 

dengan harapan konsumen.  

Atribut yang terdapat pada kuadran I adalah atribut kejelasan izin BPOM 

dengan tingkat kesesuaian sebesar 72,51% dan atribut kemudahan 

mendapatkan produk dengan tingkat kesesuaian sebesar 92,94%. Kinerja 

kejelasan izinBPOM minuman sari alang-alang merk ”Pesona” dianggap kurang 

baik. Pada minuman sari alang-alang ini masih belum dilengkapai izin BPOM. 

Adanya izin BPOM pada informasi produk dirasa penting, karena konsumen akan 

merasa lebih aman dalam mengkonsumsi produk. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Wulan dalam Fitri, dkk (2013) yang menyatakan bahwa adanya izin 

BPOM akan menambah kepercayaan diri terhadap produk yang akan dipasarkan 

dan masyarakat menjadi lebih percaya bahwa produk tersebut aman untuk 

dikonsumsi. Oleh sebab itu, sebaiknya pihak UKM mencantumkan izin BPOM 

pada kemasan. Apabila belum ada izin BPOM sebaiknya pihak UKM segera 

mengurus izin tersebut. 

Atribut kemudahan mendapatkan produk minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” dianggap kurang baik oleh responden karena kemudahan 

mendapatkan produk minuman sari alang-alang cukup sulit. Hal ini disebabkan 

minuman sari alang-alang merk “Pesona” hanya dijual di outlet UKM R.Rovit, 

Plasa Batu, Persada Swalayan dan wellmart, sehingga konsumen merasa sulit 

untuk mendapatkan produk tersebut terutama bagi konsumen yang berasal dari 

luar kota Malang. Selain itu, biasanya di tempat-tempat yang tersedia seperti 

Plasa Batu, Persada Swalayan dan Wellmart stok minuman sari alang-alang 

kosong, sehingga konsumen harus datang langsung ke outlet UKM R.Rovit. 

Menurut Haryadi (2013), konsumen menginginkan kemudahan dalam 

memperoleh dan menggunakan sebuah produk. Konsumen tidak akan membeli 
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produk yang tidak tersedia atau sulit untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, 

kinerja atribut kemudahan mendapatkan produk harus ditingkatkan dengan cara 

memasarkan produk dibeberapa lokasi potensial agar sesuai dengan harapan 

konsumen. 

 

2. Kuadran II 

Bagian ini memuat atribut-atribut yang memiliki nilai   ̅̅̅ lebih besar dari  ̿ 

dan nilai   ̅ lebih besar dari  ̿. Artinya atribut-atribut kualitas minuman sari alang-

alang merk “Pesona” dianggap penting oleh responden dan atribut-atribut ini 

menurut responden sudah sesuai dengan yang diharapkan. Atribut-atribut yang 

masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan, karena atribut-atribut ini 

menjadikan minuman sari alang-alang merk “Pesona” unggul di mata konsumen. 

Atribut-atribut yang terdapat pada kuadran ini adalah atribut harga (96,81%), isi 

atau ukuran (97,14%), rasa (98,39%), kepraktisan kemasan (98,53%), manfaat 

(98,82%), kondisi kemasan saat dibeli (99,70%), kecepatan pelayanan 

pembelian (100,89%), kejelasan masa kadaluarsa (101,65%), dan kejelasan 

kehalalan produk(104,68%). 

Atribut harga minuman sari alang-alang merk “Pesona” dianggap baik oleh 

responden, karena harga minuman sari alang-alang merk “Pesona” cukup 

terjangkau dan sama dengan harga produk pesaing lainnya. Harga dari minuman 

sari alang-alang merk “Pesona” yaitu Rp 20.000 per kardus dengan tiap kardus 

berisi 24 cup dan tiap cup beisi 120 ml dan Rp 25.000 per kadus untuk kemasan 

cup 200 ml, sedangkan harga dari produk pesaing Rp 20.000 bahkan ada yang 

lebih. Menurut Simamora (2003), semakin tinggi harga produk semakin sedikit 

produk yang dapat dibeli, sebaliknya semakin rendah harga produk semakin 

banyak produk yang dapat dibeli. Oleh karena itu, kinerja harga minuman sari 

alang-alang merk “Pesona” harus dipertahankan karena harga cenderung sering 

mengalami perubahan. 

Atribut isi atau ukuran minuman sari alang-alang merk “Pesona” dianggap 

sudah baik oleh responden. Isi atau ukuran minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” yaitu 120 ml dan 200 ml, sedangkan isi dari produk pesaing yaitu 180 

ml, yang secara tidak langsung produk pesaing memiliki harga dan isi yang sama 

dengan minuman sari alang-alang merk “Pesona”. Hal ini dapat dilihat dari harga 

yang dipasarkan oleh produk pesaing yang lebih mahal karena ukurannya lebih 

banyak. Menurut Rahman (2008), konsumen akan merasa cukup apabila ukuran 
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volume produk yang ditawarkan telah sesuai dengan komposisi yang diharapkan. 

Oleh karena itu, atribut ukuran atau isi harus dipertahankan agar kinerjanya tidak 

menurun. 

Atribut rasa minuman sari alang-alang merk “Pesona” dianggap sudah baik 

oleh responden. Rasa minuman sari alang-alang ini seperti jamu tetapi tidak 

pahit dan tidak terlalu manis, serta rasa manisnya tidak dari pemanis buatan. 

Selain itu, jika diminum tidak menimbulkan rasa gatal di tenggorokan dan 

menberikan rasa segar. Menurut Muhaimin (2010), keunikan rasa dan aroma 

suatu produk akan mempengaruhi konsumen dalam membeli atau 

mengkonsumsi produk tersebut. Semakin unik atau khas rasa dan aroma produk 

tersebut, maka kecenderungan konsumen dalam membeli akan semakin tinggi. 

Dengan demikian rasa minuman sari alang-alang merk “Pesona” harus 

dipertahankan agar kinerjanya tidak menurun. 

Atribut kepraktisan kemasan pada minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” dianggap sudah baik oleh responden. Kepraktisan kemasan yang 

dimaksud yaitu kepratisan dalam membawa dan kepraktisan dalam membuka. 

Kemasan yang digunakan dalam minuman sari alang-alang ini adalah kemasan 

cup plastik. Kemasan cup plastik yang digunakan dalam minuman sari alang-

alang ini memudahkan konsumen dalam membawa produk. Selain itu, kemasan 

minuman sari alang-alang ini juga mudah dibuka. Menurut Tohar (2007), 

kepraktisan kemasan yang baik dengan sendirinya akan menaikkan kepuasan 

konsumen. Maksud dari kepraktisan disini adalah mudah dibawa, mudah dibuka 

dan ditutup dengan cepat dan sebagainya.  

Atribut manfaat minuman sari alang-alang merk “Pesona” dianggap baik 

oleh konsumen, karena dilihat dari bahan baku yang digunakan baik untuk 

kesehatan. Minuman ini dibuat dari rebusan akar alang-alang kering dengan 

bahan tambahan seperti gula, kayu secang dan jeruk nipis. Bahan aktif yang 

dikandung akar alang-alang adalah imperanene yang memiliki kemampuan 

mencegah terjadinya pembekuan darah yang menyebabkan terjadinya gagal 

jantung. Menurut Utami (2008), fungsi utama Alang-alang adalah untuk 

memelihara fungsi jantung dan ginjal, dan karena sifatnya yang khas sebagai 

antipyretic (penurun panas), peluruh kemih dan menghentikan pendarahan. 

Atribut kondisi kemasan saat dibeli pada minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” dianggap baik oleh responden, karena kondisi kemasannya masih baik 

pada saat dibeli. Hal ini terbukti dari kondisi kemasan yang tidak penyok dan 
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masih tetap tersegel atau minuman masih tetap tertutup rapat pada saat produk 

dibeli. Menurut Yuyun dan Gunarsa (2011), hal pertama yang harus diperhatikan 

dalam membeli produk yaitu konsidi kemasan. Kondisi kemasan yang penyok 

(rusak) dan segel terbuka menandakan kemasan tersebut sudah rusak, sehingga 

produk mengalami perubahan baik dari segi rasa maupun kehigienisannya. Oleh 

karena itu, kondisi kemasan minuman sari alang-alang pada saat dibeli perlu 

dipertahankan agar sesuai harapan konsumen. 

Atribut kecepatan pelayanan pembelian minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” dianggap baik oleh responden. Hal ini dinilai dari cara pelayanan 

pembelian di UKM tersebut yang cepat pada saat konsumen membeli sehingga 

konsumen tidak menunggu terlalu lama. Menurut Kertajaya dkk. (2005), 

pelayanan pembelian merupakan suatu unsur yang memegang peranan penting 

dalam menghadapi persaingan pasar. Dalam melakukan keputusan pembelian, 

konsumen tidak hanya melihat unsur kualitas produk, tetapi hal-hal lain yang 

berperan penting dalam proses pembelian, seperti pelayanan pembelian, 

tampilan produk, dan sebagainya. Menurut Tohar (2007), pelayanan pembelian 

yang baik yaitu adanya rasa bersahabat, sopan santun, cepat dalam pelayanan 

dan menyenangkan pembeli.  

Atribut kejelasan masa kadaluarsa minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” dianggap baik oleh responden karena label masa kadaluarsa sudah 

tercantum pada kemasan. Masa kadaluarsa dari minuman sari alang-alang ini 

adalah 1 tahun. Menurut Yuyun dan Gunarsa (2011), tanggal kadaluarsa wajib 

dicantumkan karena berhubungan erat dengan keamanan pangan. 

Pencantuman tanggal kadaluarsa bertujuan agar konsumen mendapat informasi 

yang jelas kapan batas akhir suatu produk aman untuk dikonsumsi. 

Atribut kejelasan kehalalan dianggap baik oleh responden karena label 

halal sudah tercantum pada kemasan. Meskipun ukuran label halal pada 

kemasan tidak terlalu besar, tetapi konsumen sudah mengetahui jika produk 

minuman sari alang-alang ini halal. Menurut Santoso (2006), salah satu upaya 

yang dilakukan industri pangan untuk memenuhi harapan konsumen akan produk 

yang halal, aman dan bermutu yaitu dengan menerapkan sistem jaminan halal 

secara efektif. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang diterapkan pada 

industri untuk menjamin semua produk yang dihasilkan telah dilakukan tindakan 

pencegahan terhadap bahaya ketidakhalalan yang mungkin akan terjadi, 
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sehingga produk yang dihasilkan akan sesuai dengan persyaratan dan peraturan 

yang berlaku. 

 

3.  Kuadran III 

Bagian ini memuat atribut-atribut kualitas minuman sari alang-alang merk 

“Pesona” yang dianggap kurang penting oleh responden dan pada kenyataannya 

kinerja kualitas minuman sari alang-alang merk “Pesona” tidak terlalu baik. 

Peningkatan atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran ini dapat 

dipertimbangkan kembali, karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan 

oleh responden kecil. Atribut yang terdapat pada kuadran ini yaitu atribut 

kepopuleran merk (94,55%) dan atribut kandungan bahan pengawet (96%).  

Atribut kepopuleran merk dianggap kurang baik oleh responden, karena 

responden merasa merk dari minuman sari alang-alang ini belum begitu populer 

dibandingkan dengan minuman sari buah yang ada di pasaran. Kepopuleran 

merk ini dipengaruhi oleh periklanan yang dilakukan pihak UKM. Periklanan yang 

dilakukan oleh UKM R.Rovit menggunakan media-media promosi berupa website 

pesonaukm.blog-spot.com, pameran di pusat-pusat perbelanjaan seperti Plasa 

Batu dan Batos, dan melalui brosur. Pelaksanaan promosi dirasa belum 

dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung 

website pesonaukm.blog-spot.com yang masih sedikit dan brosur yang 

digunakan masih berupa selebaran yang hanya berisi tulisan tanpa ada gambar 

yang menarik konsumen. Menurut Ambadar, Abidin dan Isa (2007), menyatakan 

bahwa merk dapat menjadi sumber pilihan bagi konsumen, dengan adanya merk 

membantu memudahkan konsumen dalam berbelanja dan membantu dalam 

pengenalan produk, sehingga konsumen lebih mudah dalam membedakan satu 

produk dengan produk lain. Oleh karena itu, kinerja kepopuleran merk minuman 

sari alang-alang perlu ditingkatkan dengan memperbaiki periklanan, tetapi perlu 

dipertimbangkan lagi karena biaya promosi atau periklanan cukup mahal. Selain 

itu peningkatan kinerja kepopuleran merk dapat dipertimbang-kan kembali, 

karena pengaruhnya dirasakan kecil oleh responden. 

Atribut kandungan bahan pengawet kinerjanya dianggap kurang baik oleh 

responden. Hal ini disebabkan dalam komposisi minuman sari alang-alang 

terdapat natrium benzoat, dimana natrium benzoat merupakan salah satu jenis 

bahan pengawet yang digunakan pada makanan dan minuman. Penggunaan 

natrium benzoat yang berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 
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Kandungan bahan pengawet dianggap kurang penting oleh responden, karena 

responden tetap membeli minuman sari alang-alang meskipun minuman tersebut 

mengandung bahan pengawet. Hal ini disebabkan minuman sari alang-alang 

merk “Pesona” merupakan satu-satunya minuman sari alang-alang dalam 

kemasan yang ada di wilayah Jawa Timur. Menurut Chairani (2012), aturan 

penggunaan natrium benzoat sebagai bahan pengawet adalah 0,05% sampai 

0,10% (500 – 1.000 ppm). Jika digunakan lebih dari 0,10 persen akan 

meninggalkan rasa tertentu di mulut dan apabila digunakan secara terus 

menerus dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya 

minuman sari alang-alang tidak menggunakan bahan pengawet, agar aman 

untuk dikonsumsi, tetapi perlu dipertimbangkan lagi karena tidak adanya bahan 

pengawet dapat mempercepat masa kadaluarsa. Selain itu, peningkatan kinerja 

kandungan bahan pengawet dapat dipertimbangkan lagi, karena pengaruhnya 

dirasa kecil oleh responden.  

 

4.  Kuadran IV 

Bagian ini memuat atribut-atribut yang dianggap tidak penting oleh 

konsumen dan dirasakan terlalu berlebihan. Atribut-atribut yang termasuk dalam 

kuadran ini dapat digunakan untuk menutupi kekurangan atribut yang memiliki 

kinerja yang rendah. Atribut yang termasuk dalam kuadran ini adalah atribut 

bahan kemasan (104,69%), bentuk kemasan (108,09%), warna kemasan 

(111,92%) dan warna tulisan pada kemasan (125,91%). 

Atribut bahan kemasan, bentuk kemasan, warna kemasan dan warna 

tulisan pada kemasan dinilai kurang penting oleh responden, karena dalam 

membeli produk minuman sari alang-alang responden lebih mementingkan rasa 

daripada bahan kemasan, bentuk kemasan, warna kemasan dan warna tulisan 

pada kemasan. Bahan kemasan yang digunakan pada minuman sari alang-alang 

merk “Pesona” adalah bahan plastik dengan kode 5 (Polypropylene). Bahan ini 

sama dengan bahan kemasan yang digunakan pada produk minuman sari buah 

yang ada di pasaran. Selain itu, plastik jenis PP (Polypropylene) merupakan 

salah satu jenis plastik yang relatif aman. Menurut Rinda (2013), plastik dengan 

kode 5 merupakan bahan plastik yang baik untuk menyimpan makanan dan 

minuman dengan karakteristik jernih, kuat, ringan dan tahan terhadap panas.   

Atribut bentuk kemasan dianggap kurang penting oleh responden, karena 

minuman sari alang-alang ini merupakan satu-satunya minuman sari alang-alang 
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dalam kemasan yang ada di Jawa Timur, sehingga konsumen tidak begitu 

memperhatikan bentuk kemasan dalam membeli produk ini. Selain itu, bentuk 

kemasan minuman sari alang-alang sama dengan bentuk minuman dalam 

kemasan lainnya. Bentuk kemasan minuman sari alang-alang merk “Pesona” 

adalah berbentuk cup. Kemasan berbentuk cup merupakan kemasan yang 

praktis, sehingga memudahkan konsumen dalam membawa minuman sari alang-

alang baik dalam perjalanan ataupun tidak. Selain itu, kemasan cup cocok 

digunakan sebagai bekal dalam bepergian dan sebagai hidangan untuk tamu di 

rumah. Menurut Suryani, Hambali dan Suryadarma (2005), kemasan cup 

memiliki beberapa keunggulan seperti penggunaannya yang sekali pakai, 

harganya relatif murah, praktis dan cukup untuk sekali konsumsi. Keunggulan 

lain dari cup adalah tidak mudah pecah. Hal tersebut memberikan kemudahan 

dalam penanganan dan transportasi produk.  

Atribut warna kemasan dianggap kurang penting oleh responden. Hal ini 

disebabkan konsumen lebih memperhatikan fungsi minuman sari alang-alang 

sebagai produk herbal dalam mengkonsumsi produk ini. Warna kemasan yang 

digunakan pada minuman sari alang-alang merk “Pesona” berwarna bening, 

sehingga warna dari minuman sari alang-alang terlihat jelas. Warna kemasan 

minuman sari alang-alang dibuat berwarna bening agar memberikan kesan segar 

dan bersih. Menurut Yuyun dan Gunarsa (2011), warna kemasan makanan harus 

menggunakan bahan pewarna food grade dan tidak mudah luntur karena 

pengaruh waktu dan perubahan suhu serta tidak meninggalkan bau pada produk 

akibat pewarnaan kemasan. 

Atribut warna tulisan pada kemasan dinilai kurang penting oleh responden. 

Hal ini disebabkan konsumen cenderung lebih memperhatikan kondisi kemasan 

pada saat membeli produk, karena kondisi kemasan yang baik menyebabkan  

produk dalam kemasan baik pula. Warna tulisan memiliki makna yang berbeda-

beda tergantung siapa yang menilai. Warna tulisan pada kemasan minuman sari 

alang-alang ini adalah warna merah dengan perpaduan warna putih. Selain itu, 

terdapat warna hijau pada gambar alang-alang. Menurut Yuyun dan Gunarsa 

(2011), setiap warna memeberikan kesan kesan tertentu, contohnya warna hijau 

memberikan kesan alami dan halal, warna merah adalah simbol keberanian, 

warna biru menandakan kesegaran, serta warna hitam dan keemasan memberi 

persepsi pada kemewahan. Oleh karena itu, pemilihan perpaduan warna yang 
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tetap menjadikan logo, tulisan serta gambar pada kemasan tidak saling 

bertabrakan, enak dilihat dan informatif.  

Dari hasil diagram kartesius, dapat dinyatakan bahwa kuadran I merupakan 

kuadran yang menjadi prioritas utam dalam perbaikan dan kuadran III merupakan 

kuadran yang menjadi prioritas kedua dalam perbaiakan, tetapi perbaikan dalam 

kuadran III dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap 

responden kecil. Kuadran yang harus dipertahankan kinerjanya adalah kuadran 

II. Kuadran IV merupakan kuadran berlebih, sehingga kuadran ini dapat diguna-

kan unyuk menutupi kuadran yang kinerjanya maish rendah yaitu kuadran I. 

 

4.5 Hasil Indeks Kepuasan Konsumen 

Pengukuran tingkat kepuasan konsumen sangat penting dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar harapan yang dapat dipenuhi oleh pihak UKM 

R.Rovit.  Perhitungan Customer Satisfaction Index menggunakan skor rata-rata 

tingkat kepentingan dan tingkat kinerja dari masing-masing atribut. Berdasarkan 

perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh nilai CSI minuman sari alang-alang 

merk “Pesona” sebesar 83,12%. Nilai CSI ini diperoleh dari pembagian antara 

nilai Weighted Total (WT) dengan skala maksimal yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu 5 dan mengalikannya dengan 100%. 

Nilai Customer Satisfaction Index (CSI) terletak pada rentang 0,66-0,80 

yang menunjukkan bahwa indek kepuasan konsumen pada kriteria “sangat 

puas”. Akan tetapi, sebaiknya pihak UKM terus melakukan perbaikan terhadap 

kualitas produk minuman sari alang-alang agar konsumen merasa sangat puas 

dengan kinerja produk secara keseluruhan. Hal ini disebabkan masih ada 

16,88% konsumen yang belum puas. Oleh sebab itu, pihak UKM perlu apakah 

kinerja atribut minuman sari alang-alang telah sesuai dengan yang diharapkan 

konsumen atau tidak. Apabila kinerja atribut tidak sesuai dengan kepentingan 

dan kepuasan konsumen maka perlu dilakukan perbaikan atribut guna 

meningkatkan kepuasan konsumen. Perhitungan CSI dapat dilihat pada Tabel 

4.9. 

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh informasi kepuasan konsumen terhadap 

kinerja masing-masing atribut yang ada. Kepuasan konsumen terhadap masing-

masing atribut menggambarkan apakah kinerja atribut telah sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen atau tidak. Atribut yang nilai rata-rata kinerjanya kurang 
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Tabel 9. Perhitungan CSI 

No. Atribut 
Rata-rata Skor 
Kepentingan 

(RSP) 

Weighting Factor 
(WF= RSP/∑RSP) 

Rata-rata Skor 
Kepuasan 

(RSK) 

Weighted Score 
(WS=RSK x WF) 

1. Rasa 4,65 0,066 4,58 0,30 
2. Harga 4,31 0,061 4,18 0,25 
3. Isi atau ukuran 4,38 0,062 4,25 0,26 
4. Manfaat 4,23 0,060 4,18 0,25 
5. Kondisi Kemasan 4,26 0,060 4,20 0,25 
6. Kepraktisan Kemasan 4,19 0,059 4,18 0,25 
7. Kandungan Bahan pengawet 3,75 0,053 3,60 0,19 
8. Kejelasan Masa Kadaluarsa 4,55 0,064 4,63 0,30 
9. Kemudahan memperoleh 

produk 
4,43 0,063 4,11 0,26 

10. Kecepatan pelayan 4,21 0,060 4,25 0,25 
11. Bentuk Kemasan 3,86 0,055 4,18 0,23 
12. Warna Kemasan 3,78 0,053 4,23 0,23 
13. Bahan Kemasan 4,00 0,057 4,19 0,24 
14. Warna tulisan 3,43 0,049 4,31 0,21 
15. Kepopuleran merk 4,13 0,058 3,90 0,23 
16. Kejelasan label halal 4,28 0,061 4,48 0,27 
17. Kejelasan izin BPOM 4,28 0,061 3,10 0,19 

Total 70,72 1,000 
  

Weighted Total (WT) 
   

4,16 

Customer Satisfaction Index (CSI) CSI = (4,16 : 5) x 100% = 83,12% 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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dari Weighted Total (WT), yaitu 4,16 maka perlu diperbaiki. Perbaikan pada 

atribut tersebut bertujuan agar kepuasan konsumen dapat ditingkatkan. 

Nilai CSI berbanding lurus dengan besarnya rata-rata skor kepentingan 

dan skor kinerja, sehingga apabila rata-rata skor kepentingan dan kinerja 

ditingkatkan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai CSI. Apabila 

dihubungkan dengan hasil Impotance Performance Analysis, nilai CSI yang 

belum mencapai 100% bisa diakibatkan karena adanya atribut-atribut kepuasan 

konsumen yang berada pada kuadran I dimana merupakan prioritas utama untuk 

diperbaiki serta kuadran III yang menjadi prioritas kedua dalam hal perbaikan 

kinerja. Selain itu, atribut-atribut yang terletak pada kuadran II harus tetap 

dipertahankan agar kualitas kinerjanya tidak turun dan menyebabkan penurunan 

nilai CSI. Begitu juga dengan atribut yang berada pada kuadran IV yang 

merupakan atribut berlebih dapat digunakan untuk menutupi kekurangan yang 

ada pada produk. Perbaikan atribut yang dipeoleh melalui analisis Importance 

Performance Analysis diharapkan dapat meningkatkan nilai CSI. Menurut 

Muharastri (2008), nilai CSI dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan 

pada kinerja atribut dari hasil Importance Performance Analysis (IPA).  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap 

produk minuman sari alang-alang merk “pesona”, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Hasil dari perhitungan Importance Peformance Analysis menunjukkan 

bahwa atribut yang menjadi agenda prioritas utama untuk ditingkatkan 

kinerjanya adalah atribut yang berada dikuadran I, atribut tersebut adalah 

kelengkapan informasi produk dan kemudahan mendapatkan produk. 

Atribut yang menjadi prioritas kedua untuk diperbaiki adalah atribut yang 

berada dikuadran III. Atribut yang masuk dalam kuadran ini adalah atribut 

kepopuleran merk dan kandungan bahan pengawet.  

2. Melalui perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI), didapatkan nilai  

CSI minuman sari alang-alang merk “Pesona” sebesar 83,12%. Nilai ini 

terletak pada rentang 0,80-1,00 yang menunjukkan bahwa indek kepuasan 

konsumen minuman sari alang-alang merk Pesona pada kriteria “sangat 

puas”.  

 

5.2 Saran 

1. UKM R.Rovit sebaiknya melengkapi informasi produk antara lain dengan 

melengkapi adanya izin BPOM dan kandungan gizi pada kemasan, 

memasarkan produk dibeberapa lokasi yang potensial, melakukan kegiatan 

promosi yang lebih gencar seperti iklan melalui media cetak agar minuman 

sari alang-alang merk “Pesona” dapat dikenal oleh konsumen yang lebih 

luas serta dapat meningkatkan kualitas kepuasan konsumen dan 

mengurangi jumlah penggunaan bahan pengawet.  

2. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menganalisis faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen minuman sari alang-

alang merk “Pesona”, sehingga diperoleh hasil yang lebih sesuai dengan 

apa yang diharapkan konsumen. 
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Lampiran 1. Kuesioner   
Kuesioner Penelitian 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

Jl. Veteran, Malang 65145 Telp (0341) 551611  
 
 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi Saya pada Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, maka 
Saya mohon bantuan Saudara untuk mengisi kuesioner penelitian yang berjudul 
“Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Produk Minuman Sari 
Alang-Alang Merk ”Pesona” Dengan Metode Importance-Performance Analysis 
dan Customer Satisfaction Index (CSI)” 

Perlu Saudara ketahui bahwa hasil penelitian ini benar-benar hanya 
digunakan untuk penelitian dan tidak digunakan untuk maksud lain. Oleh karena 
itu, Saudara tidak perlu ragu-ragu untuk menjawab semua pernyataan yang 
tersedia karena Saya akan menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara 
berikan. Semua jawaban yang Saudara berikan mempunyai makna yang cukup 
besar dalam penelitian ini.  

Besar harapan Saya dapat menerima kembali kuesioner penelitian ini 
yang telah Saudara isi. Atas kesediaan Saudara membantu penelitian ini, Saya 
ucapkan terimakasih.  
 

      Hormat Saya, 
 
 

Dwi Amalia Kurniawati 
 
Bubuhkan tanda silang (X) pada nomor pilihan jawaban Saudara/i: 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Usia   :       Tahun 

3. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki 

b. Perempuan 
4. Pendidikan Terakhir :  

a. SD    d. Perguruan Tinggi S1/S2/S3 

b. SLTP    e. Lainnya, sebutkan  

c. SLTA 

5. Pekerjaan   : 

a. Pelajar/mahasiswa  d. Lainnya, sebutkan  

b. Wiraswasta/Pengusaha 

c. Pegawai Swasta 

6. Pendapatan/Bulan  : 

a. n < Rp 1 Juta              d. Rp 2.000.000 ≤ n < Rp 2.500.000  

b. Rp 1 Juta ≤ n < Rp 1.500.000 e. Rp 2.500.000 ≤ n < Rp 3.000.000  

c. Rp 1.500.000 ≤ n < Rp 2.000.000 f. n ≥ Rp 3.000.000 
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Lampiran 1. Kuesioner (Lanjutan)  
 
B. INFORMASI TAMBAHAN 

1. Berapa kali Saudara membeli minuman sari alang-alang”Pesona”? 

a. 1 kali   b. 2 kali  c. > 3 kali    

2. Sudah Berapa lama Saudara mengkonsumsi minuman sari alang-

alang”Pesona”? 

a. <1 tahun  c.  2,1- 3 tahun 

b.  1-2  tahun  d. > 3,1 tahun 

3. Berapakah jumlah minuman sari alang-alang”Pesona” yang biasanya 

Saudara beli? 

a. 1 Kardus  b. 2 Kardus          c. >3 Kardus 
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Lampiran 1. Kuesioner (Lanjutan) 
 
A. Tingkat Kinerja Atribut Minuman Sari Alang-alang “Pesona”  
Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan 
pendapat Saudara. 
 

Atribut 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Baik 

Kurang 
Baik 

Cukup 
Baik 

Baik 
Sangat 

Baik 
a. Performance (kinerja) 

1. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap rasa pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

2. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap harga pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

3. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap manfaat yang bisa 
diambil dari produk minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

   

 

 

b. Features (Keistimewaan 
tambahan) 

4. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap ukuran isi produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

c. Reliability (Reliabilitas) 
5. Bagaimana penilaian Saudara 

terhadap kepraktisan kemasan 
pada produk minuman sari alang-
alang “Pesona” 

   

 

 

6. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap kondisi kemasan 
produk minuman sari alang-alang 
“Pesona” saat dibeli 

   

 

 

d. Conformance to Specification 
(Kesesuaian dengan 
spesifikasi) 

7. Bagaimana penilaian Saudara 
terhadap bahan pengawet yang 
ada produk minuman sari alang-
alang “Pesona”  

   

 

 

e. Durability (daya tahan) 
8. Bagaimana penilaian Saudara 

terhadap kejelasan masa 
kadaluarsa pada kemasan 
produk minuman sari alang-alang 
“Pesona”  
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Lampiran 1. Kuesioner (Lanjutan) 
 

f. Servicebility (Pelayanan) 
9. Bagaimana penilaian 

Saudara terhadap 
kemudahan memperoleh 
produk pada minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

     

10. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap 
kecepatan pelayanan 
pembelian produk minuman 
sari alang-alang “Pesona” 

     

g. Aesthetics (Estetika) 
11. Bagaimana penilaian 

Saudara terhadap bentuk 
kemasan pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

     

12. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap warna 
kemasan pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

     

13. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap bahan 
pengemas pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

     

14. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap warna 
tulisan/huruf pada kemasan 
produk minuman sari alang-
alang “Pesona” 

     
 

h. Perceived quality  
(kualitas yang dipersepsikan) 

15. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap 
kepopuleran merek pada 
produk minu-man sari 
alang-alang “Pesona”  

     

16. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap 
kejelasan kehalalan produk 
pada minuman sari alang-
alang “Pesona” 

     

17. Bagaimana penilaian 
Saudara terhadap 
kelengkapan informasi 
pada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona” 
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Lampiran 1. Kuesioner (Lanjutan) 
 
B. Tingkat Kepentingan Atribut Minuman Sari Alang-alang “Pesona”  
Petunjuk: Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan 
pendapat Saudara. 
 

Atribut 
1 2 3 4 5 

Tidak 
Penting 

Kurang 
Penting 

Cukup 
Penting 

Penting 
Sangat 
Penting 

a.  Performance (kinerja) 
1. Menurut Anda, seberapa 

penting rasa pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

2. Menurut Anda, seberapa 
penting harga pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

b.  Features (Keistimewaan 
tambahan) 

3. Menurut Anda, seberapa 
penting ukuran isi produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

   

 

 

4. Menurut Anda, seberapa 
penting manfaat yang bisa 
diambil dari produk minuman 
sari alang-alang “Pesona” 

   

 

 

c. Reliability (Reliabilitas) 
5. Menurut Anda, seberapa 

penting kepraktisan kemasan 
pada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

   

 

 

6. Menurut Anda, seberapa 
penting kondisi kemasan 
produk minuman sari alang-
alang “Pesona” saat dibeli 

   

 

 

d. Conformance to 
Specification (Kesesuaian 
dengan spesifikasi) 

7. Menurut Anda, seberapa 
penting bahan pengawet yang 
ada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona”  

   

 

 

e. Durability (daya tahan) 
8. Menurut Anda, seberapa 

penting kejelasan masa 
kadaluarsa pada kemasan 
produk minuman sari alang-
alang “Pesona”  
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Lampiran 1. Kuesioner (Lanjutan) 
 

f. Servicebility (Pelayanan) 
9. Menurut Anda, seberapa 

penting kemudahan 
memperoleh produk pada 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

     

10. Menurut Anda, seberapa 
penting kecepatan pelayanan 
pembelian produk minuman 
sari alang-alang “Pesona” 

     

g. Aesthetics (Estetika) 
11. Menurut Anda, seberapa 

penting bentuk kemasan 
pada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

     

12. Menurut Anda, seberapa 
penting warna kemasan pada 
produk minuman sari alang-
alang “Pesona” 

     

13. Menurut Anda, seberapa 
penting bahan pengemas 
pada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

     

14. Menurut Anda, seberapa 
penting warna tulisan/huruf 
pada kemasan produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 

     
 

h. Perceived quality  
(kualitas yang dipersepsikan) 

15. Menurut Anda, seberapa 
penting kepopuleran merek 
pada produk minuman sari 
alang-alang “Pesona”  

     

16. Menurut Anda, seberapa 
penting kejelasan kehalalan 
produk pada minuman sari 
alang-alang “Pesona” 

     

17. Menurut Anda, seberapa 
penting kelengkapan 
informasi pada produk 
minuman sari alang-alang 
“Pesona” 
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Lampiran 2. Hasil Penilaian Responden Terhadap Tingkat Kepentingan 
 

No. Atribut 
Tingkat Kepentingan (Y) 

Bobot Skor 
Tingkat Kepuasan (X)  Bobot Skor 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Rasa 52 28 0 0 0 372 46 34 0 0 0 366 

2. Harga 32 41 7 0 0 345 29 39 9 3 0 334 

3. Ukuran 40 32 6 2 0 350 25 32 21 2 0 320 

4. Manfaat 29 40 11 0 0 338 29 39 9 3 0 334 

5. Kondisi Kemasan 30 41 9 0 0 341 28 40 12 0 0 336 

6. Kepraktisan Kemasan 31 38 6 5 0 335 31 37 7 5 0 334 

7. Bahan pengawet 13 42 17 8 0 300 12 35 22 11 0 288 

8. Kejelasan Masa Kadaluarsa 28 50 0 2 0 344 50 30 0 0 0 370 

9. Kemudahan memperoleh produk 36 42 2 0 0 354 25 41 12 2 0 329 

10. Kecepatan pelayan 29 42 6 3 0 337 32 38 8 2 0 340 

11. Bentuk Kemasan 14 43 21 2 0 309 28 38 14 0 0 334 

12. Warna Kemasan 14 37 26 3 0 302 29 40 11 0 0 338 

13. Bahan Kemasan 23 36 19 2 0 320 22 51 7 0 0 335 

14. Warna tulisan 8 21 48 3 0 274 31 43 6 0 0 345 

15. kepopuleran merk 19 53 7 1 0 330 20 41 10 9 0 312 

16. kejelasan label halal 29 44 7 0 0 342 38 42 0 0 0 358 

17. Kelengkapan informasi pada 
produk 

40 46 6 0 0 402 0 24 45 6 5 248 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kepentingan 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 80 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 17 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 66,2750 46,075 ,694 ,894 

x2 66,6125 46,494 ,460 ,899 

x3 66,5500 45,137 ,521 ,898 

x4 66,7000 44,516 ,651 ,893 

x5 66,6625 43,695 ,780 ,889 

x6 66,7875 42,549 ,665 ,893 

x7 66,7375 47,816 ,337 ,902 

x8 66,6500 46,256 ,465 ,899 

x9 66,5000 45,139 ,735 ,892 

x10 66,7125 44,233 ,614 ,894 

x11 67,0625 45,123 ,532 ,897 

x12 67,1500 44,686 ,532 ,897 

x13 66,9250 45,412 ,446 ,901 

x14 67,5000 46,380 ,397 ,902 

x15 66,6750 46,222 ,619 ,895 

x16 66,6500 45,420 ,606 ,895 

x17 66,6500 44,990 ,688 ,893 
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Lampiran 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kinerja 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 80 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 80 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,901 17 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 66,1250 52,921 ,603 ,896 

x2 66,5250 51,847 ,455 ,900 

x3 66,4500 50,833 ,541 ,897 

x4 66,5250 49,316 ,699 ,891 

x5 66,5750 49,336 ,761 ,889 

x6 66,6000 48,344 ,687 ,891 

x7 66,8375 50,112 ,531 ,898 

x8 66,0750 52,577 ,667 ,895 

x9 66,5750 53,589 ,306 ,904 

x10 66,5625 50,249 ,593 ,895 

x11 66,8125 53,167 ,397 ,901 

x12 66,4750 49,594 ,787 ,889 

x13 66,5125 53,164 ,480 ,898 

x14 66,2750 52,354 ,617 ,895 

x15 66,8000 49,276 ,582 ,896 

x16 66,2375 52,816 ,612 ,896 

x17 67,2375 52,158 ,460 ,899 

 
 

 


