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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Perusahaan 

CV Kajeye Food merupakan sebuah unit usaha yang 
didirikan pada akhir tahun 2002 dengan izin P-IRT No. 
214357301239 dan P-IRT No. 614357302239. Perusahaan ini 
memiliki kantor dan tempat produksi yang berlokasi di Jl. 
Polowijen II/359 Malang. Bapak Kristiawan selaku pemilik CV. 
Kajeye Food menggunakan modal pribadi untuk 
mengembangkan bisnisnya dengan baik. Setalah kurang lebih 
12 tahun, UKM ini berkembang serta memiliki 50 tenaga kerja.  

Awalnya, UKM ini hanya memproduksi keripik buah saja, 
namun kemudian seiring berjalannya waktu perusahaan 
berkembang dan mulai memproduksi keripik sayur dan manisan 
buah. Hingga saat ini terdapat 15 macam keripik buah dan 4 
macam keripik sayur yang telah produksi oleh CV. Kejeye Food 
Malang. Keripik buah yang diproduksi antara lain keripik nangka, 
apel, belimbing, bengkuang, jambu merah, labu, kelengkeng, 
mangga, nanas, melon, pisang, rambutan, semangka dan salak. 
Sayuran yang digunakan untuk membuat keripik antara lain 
jamur, kentang, wortel, dan bayam. Keripik buah yang paling 
diminati dan kerap menjadi favorit dikalangan pelanggan adalah 
keripik nangka, apel, salak dan nanas. Kapasitas produksi dari 
CV. Kejeye Food bisa mencapai 2500 Kg per bulan. 

 

4.2. Pengembangan Desain Website 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, tidak 
tersedianya konten dan desain foto produk yang masih belum 
maksimal menjadi sebab perlu dilakukannya pengembangan 
desain website untuk meningkatkan kualitas website sebelum 
dilakukan penilaian. Isi konten didapatkan dari hasil wawancara 
bersama pemilik website mengenai informasi harga dan bahan 
baku produk. Ditambah dari beberapa sumber media terpercaya 
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untuk mengisi informasi seputar produk seperti kandungan gizi 
serta manfaat bagi tubuh konsumen. 

Langkah selanjutnya adalah dengan memperbaiki foto 
produk CV. Kajeye Food agar lebih menarik dengan cara 
memotret produk dengan kualitas yang lebih baik. Seperti pada 
Gambar 4.1 adalah contoh foto produk lama yang kemudian 
dikembangkan lagi dengan kualitas yang lebih baik seperti pada 
Gambar 4.2. Bekerja sama dengan anak pemilik perusahaan 

untuk mempersiapkan produk yang akan digunakan dan bekerja 
sama dengan kelompok fotografi Tustel untuk membantu 
mempersiapkan alat dan kamera yang akan digunakan untuk 
memotret. Hasil gambar kemudian di edit dan diserahkan 
kepada perusahaan untuk digunakan sebagai foto produk utama 
menggantikan foto produk sebelumnya. 

Selain informasi seputar produk, juga terdapat informasi 
seputar perusahaan seperti piagam dan penghargaan yang 
didapat oleh pemilik. Melalui beberapa prestasi tersebut, 
diharapkan produk mempunyai nilai tambah di mata customer. 
Pengembangan tersebut dilakukan secara berkala disertai 
gambar berupa foto yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa 
perubahan tersebut diharapkan mampu membantu perusahaan 
untuk mengembangkan website resminya. 
 

 

Gambar 4.1. Foto produk pada 

website sebelum pengembangan 
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4.3. Deskripsi Responden Customer 

 
Karakteristik responden menggambarkan keadaan 

responden yang diambil pada penelitian ini yang meliputi jenis 
kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, tingkat 
pendapatan setiap bulan, sumber informasi produk, dan 
frekuensi pembelian tiap bulan. Responden yang diambil pada 
penelitian ini berjumlah 50 orang dengan rentan usia 18 hingga 
50 tahun yang pernah mengkonsumsi keripik buah. Data 
karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan data 
rekap identitas responden dilampirkan pada Lampiran 2.  

Kuesioner diambil melalui 2 cara yaitu offline dan juga 
online. Menggunakan pertanyaan dan kriteria yang sama 
sehingga hasil yang didapat tidak berbeda diantara keduanya 
dan dapat memenuhi jumlah responden yang dibutuhkan 
sebesar 50 orang. Data yang dihasilkan juga terpenenuhi sesuai 
target responden yang dibutuhkan. 

Seperti yang tertera pada Tabel 4.1, sebesar 64% 

responden adalah wanita berbanding jauh dengan responden 
pria sebesar 36%. Hal ini dapat dijelaskan karena minat 
membeli wanita yang jauh lebih besar ketimbang pria dalam 
berbelanja sehingga mayoritas sampel yang diambil adalah 
wanita.  

Gambar 4.2. Foto produk pada 

website setelah pengembangan 
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden Pengunjung Website 
No Karakteristik Responden Kelompok Persentase (%) 

1 Jenis kelamin a. Pria (P) 
b. Wanita (W) 

36 
64 

2 Asal a. Malang 
b. Luar Kota Malang 

26 
74 

3 Pendidikan terakhir a. SD 

b. SMP 
c. SMA 
d. Perguruan Tinggi 
e. Pasca Sarjana 

0 

0 
26 
64 
10 

4 Pekerjaan a. Mahasisw a 
b. Wirausaha 

c. Pegaw ai Negeri 
d. Karyaw an/Pegawai Swasta 

e. Lainnya 

28 
30 
16 

26 
0 

5 Pendapatan per bulan a. < Rp. 1.800.000 
b. Rp. 1.800.000 – Rp 3.600.000 
c. > Rp. 3.600.000 

48 
42 
10 

6 Pernah mengkonsumsi 
keripik buah 

a. Pernah 
b. Belum Pernah 

100 

7 Sudah pernah mengetahui 

SoKressh 

a. Pernah 

b. Belum Pernah 

36 

64 

8 Sumber a. Liputan Televisi 
b. Liputan Surat kabar 
c. Materi promosi 
d. Media sosial 

e. Event 
f. Relasi 
g. Toko 
h. Hypermarket 

i. Lainnya 

0 
0 
0 
0 

22,2 
33,3 
33,3 
11,1 

0 

9 Sudah berapa kali Anda 
membeli produk So Kressh  

a. Belum pernah 
b. Sekali 
c. 2-3 kali 
d. 4-5 kali 

e. > 5 kali 

64 
28 
8 
0 

0 

10 Sudah mengetahui jika 
produk So Kressh memiliki 
official website 

a. Sudah mengetahui 
b. Belum mengetahui 

12 
88 

(Olahan data primer 2016) 

Menurut Solomon dalam Khodadad Safaei Sara (2010), 
bahwa pria dan wanita memiliki preferensi belanja dan konsumsi 
yang berbeda diantara keduanya. Pria lebih tertarik untuk 
mengkonsumsi daging sedangkan wanita cenderung lebih 
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memilih buah dan jus. Sebesar 74% responden bukan warga 
kota Malang, hal ini dilakukan untuk menjadikan sampel yang 
cocok bagi produk keripik buah sendiri. Sampel yang dimaksud 
adalah target pasar dari keripik buah yaitu wisatawan lokal 
maupun mancanegara yg ingin menjadikan keripik buah sebagai 
alternatif oleh-oleh dari kota Malang. 

Mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir 
sebagai sarjana perguruan tinggi yaitu sebanyak 64%, kemudian 
SMA dengan 26%, dan pasca sarjana sebesar 10%. Dari 
persentase pendidikan terakhir sebelumnya, sebanyak 30% 
responden memiliki pekerjaan sebagai wirausaha, 26% sebagai 
karyawan swasta, dan 16% bekerja dibawah instansi 
pemerintahan atau sebagai pegawai negeri.  

Sebanyak 28% responden yang masih memiliki status 
sebagai mahasiswa diambil sampelnya sebagai costumer 
wisatawan yang sewaktu-waktu dapat kembali ke rumah dan 
membawa buah tangan kepada sanak keluarga di rumah berupa 
keripik buah. Dari 50 responden yang telah didapat, seluruh 
responden pernah mengkonsumsi keripik buah. Sebanyak 48% 
responden memiliki penghasilan dibawah upah minimum Kota 
Malang yaitu sebesar Rp. 1.800.000, 42% responden 
berpenghasilan antara Rp.1.800.000 hingga Rp.3.600.000, dan 
sebanyak 10% sisanya berpenghasilan lebih dari dua kali lipat 
upah minimum Kota Malang tahun 2015.  

 
4.4. Deskripsi Promosi CV. Kajeye Food 
 

Promosi yang telah dilakukan oleh CV. Kajeye food 
berupa flyer yang dibagikan di setiap acara yang diikuti oleh 
UKM ini. Selain itu, CV. Kajeye Food juga telah memiliki akun 
Twitter yang digunakan untuk berbagi informasi seputar 
perusahaan beserta produk-produk dan cara mendapatkannya. 
Hal ini dilakukan, tidak lain karena promosi sangatlah penting, 
guna menunjang penjualan produk suatu perusahaan dan 
perusahaan dapat terus melakukan produksi. Adanya website 
(www.sokressh.com) tentunya dapat mempermudah dan lebih 

http://www.sokressh.com/
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mengenalkan perusahaan beserta produknya ditengah-tengah 
masyarakat. Kini tidak perlu lagi perusahaan menjelaskan 
definisi dari keripik buah dan kandungan manfaat yang berada di 
dalamnya karena telah memiliki website yang dapat dengan 
mudah diakses oleh masyarakat. Masalah yang diterima oleh 
perusahaan kini adalah cara untuk menyebarkan informasi 
tersebut melalui media online lainnya seperti Facebook, Twitter, 
dan Instagram. 

Cara lainnya yang digunakan oleh CV. Kajeye Food 
untuk mempromosikan perusahaan dan produknya adalah saat 
pemilik selaku direktur perusahaan diundang di berbagai acara 
sebagai trainer dan melakukan pelatihan seputar keripik buah. 
Dengan menawarkan produk serta mesin pembuatan keripik 
buah dari awal proses hingga pengemasan. Hal seperti ini 
dilakukan perusahaan untuk memajukan ekonomi bangsa dan 
membantu setiap orang yang ingin mendirikan sebuah usaha 
dibidang keripik buah maupun keripik sayuran. 
 

4.5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

Peneliti harus melakukan uji validitas dan reliabilitas 
pada instrumen penelitian yang sedang ditelitinya agar diketahui 
valid atau tidak validnya data yang terkumpul. Apabila data 
tersebut menunjukkan hasil valid, maka data tersebut di uji untuk 
mengetahui reliabel atau tidak, sebab data bisa di uji reliabel 
apabila data tersebut sudah valid (Sugiyono, 1999).  Pengujian 
validitas menggunakan teknik Uji Validitas Product Momen 
Pearson Correlation yang menggunakan prinsip 
mengkorelasikan atau menghubungkan setiap skor item dengan 
skor total yang diperoleh pada data penelitian dengan bantuan 
program SPSS Statistics 17.0 for windows dimana nilai koefisien 
korelasinya ditunjukkan oleh nilai Corrected Item Total 
Correlation (Santoso, 2002). Koefisien korelasi yang tinggi 
antara skor butir dengan skor total mencerminkan tingginya 
konsistensi antara hasil ukur keseluruhan tes dengan hasil ukur 
butir tes atau dapat dikatakan bahwa butir-butir lain dalam 
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mengukur suatu konsep atau konstruk yang hendak diukur 
(Matondang, 2009). 

Tabel 4.2  Uji Validitas dan Reliabilitas Atribut Tingkat Kepentingan 

dan Tingkat Kinerja 
No. Nama Atribut Koefisien 

Korelasi 
(Tingkat 

Kepentingan) 

Koefisien 
Korelasi 
(Tingkat 
Kinerja) 

Nilai 
Kritis 

(r tabel) 

Status 

1. Foto Produk 0.707 0.291 0.279 Valid 
2. Media Sosial 0.586 0.428 0.279 Valid 
3. Kemudahan akses 

ringan 
0.585 0.479 0.279 Valid 

4. Desain tampilan 
menarik 

0.472 0.537 0.279 Valid 

5. Sejarah 
perusahaan 

0.309 0.476 0.279 Valid 

6. Kelengkapan 
deskripsi produk 

0.694 0.382 0.279 Valid 

7. Informasi seputar 
produk dan 
perusahaan 

0.440 0.414 0.279 Valid 

8. Adanya map 
lokasi offline 

0.636 0.790 0.279 Valid 

9. Navigasi 
Pencarian 

0.622 0.756 0.279 Valid 

10. Adanya keranjang 
belanja 

0.490 0.340 0.279 Valid 

11. Adanya nomor 
telepon dan 
alamat 

0.730 0.362 0.279 Valid 

12. Adanya kotak 
keluhan dan saran 

0.601 0.482 0.279 Valid 

13. Adanya hiburan 
berupa animasi 
atau music 

0.351 0.515 0.279 Valid 

14. Adanya 
autoresponder 

0.399 0.344 0.279 Valid 

Jumlah Responden 50 50 50  
Jumlah Atribut 14 14 14  

Alpha 0.737 0.719  Reliabel 
Sumber : (Olahan data primer, 2016) 
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Selanjutnya apabila pengujian pada Tabel 4.2 validitas 

dinyatakan valid, maka dapat dilanjutkan pada pengujian 
realibilitas instrumen penelitian. Pengujian realibilitas penelitian 
dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Cronbach’s Alpha 
pada setiap atribut. Menurut Sugiono (2012), uji reliabilitas 
digunakan untuk mengetahui apakah semua data penelitian 
menunjukkan tingkat ketepatan, tingkat keakuratan, kestabilan 
atau konsistensi dalam mengungkapkan masalah tertentu. 

 
1. Koefisien korelasi dari 14 atribut untuk tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kepuasan dari desain website sokressh 
dinyatakan valid (rincian hasil uji validitas dapat dilihat 
pada Lampiran 6). Hal ini dikarenakan semua atribut 
penilaian memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih 
besar dari nilai r tabel (> 0.279). Menurut Riduwan 
(2007), menyatakan bahwa apabila r hitung ≥ r tabel 
maka korelasi atribut tersebut dinyatakan valid, 
sedangkan apabila r hitung ≤ r tabel maka korelasi atribut 
dinyatakan tidak valid. 

2. Hasil pengujian reliabilitas pada data penelitian 
didapatkan nilai Cronbach’s Alpha untuk tingkat 
kepentingan adalah sebesar 0.737 dan untuk tingkat 
kinerja sebesar 0.719 (rincian hasil uji validitas dapat 
dilihat pada Lampiran 7 dan Lampiran 8). Hal ini 
menunjukkan bila hasil data penelitian yang didapat oleh 
peneliti dinyatakan reliabel, karena nilai alpha yang 
berada diantara ≥0.600 dan ≤0.790 dikategorikan 
diterima sehingga nilai alpha untuk tingkat kepentingan 
dan tingkat kinerja dinyatakan reliabel (Santoso, 2005). 

 
4.6. Analisis Atribut Penilaian Menggunakan Metode CSI 

dan IPA 

Data dari hasil penelitian responden akan dihasilkan skor 
tingkat kepentingan (Hi) dan skor tingkat kinerja (Ki). Menurut 
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Tjiptono (2000), hasil dari dua skor tersebut yang akan 
menentukan hasil penilaian desain website sokressh oleh 
responden pelanggan. Adapun yang digunakan sebagai 
indikator tingkat kepuasan konsumen adalah dimensi website, 
yaitu accessibility, speed, informational content, navigability, 
transactional content, dan communicational content. Masing-
masing dari dimensi tersebut memiliki beberapa atribut yang 
mempengaruhi penilaian responden terhadap atribut tersebut. 
Menurut Kotler (1993), apabila skor kinerja (Ki) nilainya lebih 
besar daripada skor kepentingan (Hi) maka hal tersebut 
menunjukkan konsumen sudah merasa puas terhadap kinerja 
dari atribut tersebut, sedangkan apabila skor kinerja (Ki) nilainya 
lebih kecil daripada skor kepentingan (Hi) maka hal tersebut 
menunjukkan konsumen belum merasa puas terhadap kinerja 
dari atribut tersebut.  

Hal tersebut di dukung dengan pendapat Irawan (2002), 
yakni kepuasan yang diterima responden ditentukan oleh selisih 
skor kepentingan (harapan) dengan skor kinerja (persepsi) yang 
diperoleh dari seluruh responden setelah mengisi item 
pertanyaan kuesioner peneliti. Semakin baik penilaian 
responden akan semakin kecil selisih skor yang diperoleh dari 
item (atribut) apa yang dialami (persepsi) dengan apa yang 
diinginkan (harapan). Semakin kecil selisish tersebut berarti 
responden semakin puas atas kinerja atribut yang dirasakan dan 

begitu sebaliknya. 

4.6.1. Dimensi Accessibility  

 
Dimensi Accessibility merupakan dimensi yang 

membahas kemudahan dalam mengakses sebuah website. 
Atribut-atribut yang termasuk ke dalam dimensi accessibility 
adalah foto produk dan adanya sosial media pendukung. 
Kemudahan mengakses sebuah website yang dikarenakan 
sosial media yang telah mendukung dengan baik juga foto 
produk yang menarik pada tampilan website yang dapat 
mengundang pengunjung website kian bertambah. Penilaian 
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atau skor tingkat kepentingan dan tingkat kinerja untuk setiap 
atribut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi Accessib ility 

Atribut Tk. Kepentingan Tk. Kinerja 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

Foto produk 

(A1.1) 

5 

4 
3 
2 
1 

31 

14 
5 
0 
0 

5 

4 
3 
2 
1 

9 

28 
12 
1 
0 

Total 

Responden (n) 
50 

Total 

Responden (n) 
50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

226 
Skor kinerja (Ki) 

195 

Rata-rata ( ) 4,52 Rata-rata ( ) 3,9 

Adanya social 
media 

pendukung 

(A1.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 

(Nj) 

5 
4 
3 
2 

1 

24 
19 
7 
0 

0 

5 
4 
3 
2 

1 

1 
13 
26 
6 

4 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

217 
Skor kinerja (Ki) 

151 

Rata-rata ( ) 4,34 Rata-rata ( ) 3,02 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 

penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 

penting/sangat tidak baik 

 

Skor Kinerja (Ki) atribut foto produk sokressh lebih kecil 
daripada skor kepentingan (Hi). Hal ini menunjukkan bahwa 
konsumen belum merasa puas dengan kualitas dan bentuk foto 
dari produk-produk So Kressh. Terlihat jika skor kinerja hanya 
mendapatkan nilai 195, sedangkan skor kepentingan 
mendapatkan skor 226. Contoh foto produk yang terdapat di 
website dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Foto Produk pada Website  

 
Skor Kinerja (Ki) atribut ketersediaan media social media 

pendukung juga menunjukkan ketidakpuasan konsumen 
terhadap website So Kressh. Hal ini dikarenakan skor kinerja 
memiliki nilai yang lebih kecil daripada skor kepentingan, 
sehingga perlu diadakannya perbaikan dikedua lini dimensi 
tersebut. 

 
4.6.2. Dimensi Speed 

 

Dimensi Speed merupakan dimensi yang membahas 
tentang kepentingan dan kinerja website dalam segi kecepatan 
akses. Terdapat dua atribut yang mendukung dimensi tersebut 
yaitu Halaman terasa ringan saat diakses dan desain tampilan 
yang menarik. Kedua atribut tersebut bersinergi dengan hal 
kecepatan karena mempengaruhi apakah website cepat untuk 
diakses dengan desain yang telah ditetapkan oleh perusahaan 
sendiri.  
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 
didapatkan hasil pada Tabel 4.4 berikut: 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi Speed 
Atribut Tk. Kepentingan Tk. Kinerja 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 

(Nj) 

Halaman terasa 

ringan 
(A2.1) 

5 

4 
3 
2 

1 

15 

22 
13 
0 

0 

5 

4 
3 
2 

1 

4 

23 
21 
1 

1 
Total 

Responden (n) 
50 

Total 

Responden (n) 
50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

202 
Skor kinerja (Ki) 

178 

Rata-rata ( ) 4,04 Rata-rata ( ) 3,56 

Desain tampilan 
menarik 
(A2.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 
3 

2 
1 

21 
21 
8 

0 
0 

5 
4 
3 

2 
1 

5 
24 
18 

2 
1 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

213 
Skor kinerja (Ki) 

180 

Rata-rata ( ) 4,26 Rata-rata ( ) 3,6 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 

penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 

penting/sangat tidak baik 

 

Skor Kinerja (Ki) dari atribut halaman web yang ringan 
lebih kecil daripada skor kepentingannya (Hi). Dengan skor 
sebesar 178 untuk kinerja dan 202 untuk kepentingan, 
menunjukkan apabila konsumen belum merasa puas dengan 
ukuran halaman website yang masih terasa berat. Beberapa 
media seperti gambar perlu dihapus atau mengecilkan kualitas 
gambar produk, namun masih terlihat jelas dan tetap 
menampilkan detail produk keripik buah.  
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Skor Kinerja (Ki) atribut desain tampilan yang menarik 
juga menunjukkan ketidakpuasan konsumen terhadap website 
CV. Kajeye Food. Hal ini dikarenakan masih banyaknya 
kekurangan dari fitur-fitur website yang diinginkan oleh 
pengunjung, sehingga mengakibatkan penilaian terhadap kinerja 
desain website yang menarik menjadi lebih rendah daripada 
tingkat kepentingan dan harapan pengunjung.  

 
4.6.3. Dimensi Informational Content 

 

Didapatkan hasil uji skor kepentingan dan kinerja yang 
tertera pada Tabel 4.5, dimensi konten informasi terdiri dari tiga 

atribut pendukung yaitu, adanya sejarah perusahaan, 
kelengkapan deskripsi produk, dan informasi seputar produk dan 
perusahaan. Sejarah perusahaan terdiri dari informasi terdahulu 
yang menceritakan asal perusahaan dan langkah langkah 
perusahaan serta cerita-cerita yang terselip dibalik perusahaan. 
Kelengkapan deskripsi produk terdiri dari informasi-informasi 
produk sebelum terjual seperti informasi umur produksi produk, 
sertifikasi produk, bahan yang digunakan, dan cara pembuatan. 
Sedangkan informasi seputar produk dan perusahaan berisikan 
kegiatan-kegiatan perusahaan seperti seminar dan workshop 
yang dilakukan perusahaan baik di Indonesia maupun diluar 
negeri. Selain itu, informasi seputar produk seperti manfaat buah 
dan sayuran, dan informasi-informasi umum lainnya yang 
beredar di masyarakat seputar buah dan sayuran. 

Pada data Tabel 4.5, atribut adanya sejarah perusahaan 

pada website CV. Kajeye Food memiliki skor kepentingan (Hi) 
yang lebih tinggi daripada skor kinerja (Ki) yaitu 191 berbanding 
131. Hal ini menunjukkan apabila sejarah perusahaan masih 
perlu ditambahkan sebagai informasi tambahan mengenai 
perusahaan serta sepak terjangnya  di industri makanan 
khususnya keripik buah.  
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Tabel 4.5 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi Informational 
Content 

Atribut Tk. Kepentingan Tk. Kinerja 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 

(Nj) 

Adanya sejarah 

perusahaan 
(A3.1) 

5 
4 
3 
2 

1 

8 
25 
17 
0 

0 

5 
4 
3 
2 

1 

0 
9 
19 
16 

6 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

191 
Skor kinerja (Ki) 

131 

Rata-rata ( ) 3,82 Rata-rata ( ) 2,62 

Kelengkapan 
deskripsi produk 

(A3.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 
3 

2 
1 

20 
18 
9 

3 
0 

5 
4 
3 

2 
1 

0 
9 
30 

11 
0 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

205 
Skor kinerja (Ki) 

148 

Rata-rata ( ) 4,1 Rata-rata ( ) 2,96 

 
 

 
 

Informasi 
seputar produk 

dan perusahaan 
(A3.3) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 

3 
2 
1 

20 
25 

5 
0 
0 

 8 
29 

11 
0 
2 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 

kepentingan (Hi) 
215 

Skor kinerja (Ki) 
191 

Rata-rata ( ) 4,3 Rata-rata ( ) 3,82 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 

penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 
penting/sangat tidak baik 

 
Didapatkan hasil uji skor kepentingan dan kinerja yang 

tertera pada Tabel 4.5 di atas, dimensi konten informasi terdiri 
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dari tiga atribut pendukung yaitu, adanya sejarah perusahaan, 
kelengkapan deskripsi produk, dan informasi seputar produk dan 
perusahaan. Sejarah perusahaan terdiri dari informasi terdahulu 
yang menceritakan asal perusahaan dan langkah langkah 
perusahaan serta cerita-cerita yang terselip dibalik perusahaan. 
Kelengkapan deskripsi produk terdiri dari informasi-informasi 
produk sebelum terjual seperti informasi umur produksi produk, 
sertifikasi produk, bahan yang digunakan, dan cara pembuatan. 
Sedangkan informasi seputar produk dan perusahaan berisikan 
kegiatan-kegiatan perusahaan seperti seminar dan workshop 
yang dilakukan perusahaan baik di Indonesia maupun diluar 
negeri. Selain itu, informasi seputar produk seperti manfaat buah 
dan sayuran, dan informasi-informasi umum lainnya yang 
beredar di masyarakat seputar buah dan sayuran. 

Pada data Tabel 4.5 yang tertera di atas, atribut adanya 

sejarah perusahaan pada website CV. Kajeye Food memiliki 
skor kepentingan (Hi) yang lebih tinggi daripada skor kinerja (Ki) 
yaitu 191 berbanding 131. Hal ini menunjukkan apabila sejarah 
perusahaan masih perlu ditambahkan sebagai informasi 
tambahan mengenai perusahaan serta sepak terjangnya  di 
industri makanan khususnya keripik buah.  

Atribut kelengkapan produk pada data di atas memiliki 
skor kinerja (Ki) sebesar 148. Angka tersebut lebih rendah 
daripada skor kepentingan (Hi) responden sebesar 205. 
Perbandingan yang sangat jauh tersebut mengindikasikan 
apabila kelengkapan produk masih sangat kurang dan perlu 
diadakannya updating kelengkapan produk untuk memperbaiki 
skor kinerja yang sangat rendah tersebut. Seperti pada Gambar 
4.4 bahwa deskripsi produk masih sangat minimalis dan perlu 

dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja atribut. 
Atribut informasi seputar produk dan perusahaan 

memiliki skor kinerja (Ki) sebesar 191, sedikit lebih rendah dari 
skor kepentingan (Hi) dengan skor 215. Hal ini menunjukkan 
perlu ada sedikit tambahan informasi lebih jelas lagi seperti pada 
Gambar 4.5, untuk memenuhi keinginan responden terkait 

informasi seputar produk pada kolom artikel. 
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Gambar 4.4. Kelengkapan Deskripsi Produk  

 

 
Gambar 4.5. Informasi seputar Produk dan Perusahaan  
 



49 

 

4.6.4. Dimensi Navigability 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi Navigability 

Adanya map 
lokasi offline 

(A4.1) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 

(Nj) 

5 
4 
3 
2 

1 

16 
24 
9 
0 

1 

5 
4 
3 
2 

1 

5 
19 
16 
6 

4 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

204 
Skor kinerja (Ki) 

165 

Rata-rata ( ) 4,08 Rata-rata ( ) 3,3 

 
 
 

 
Adanya fungsi 
kotak pencarian 

(A4.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 
3 

2 
1 

17 
25 
8 

0 
0 

 3 
8 
18 

19 
2 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

209 
Skor kinerja (Ki) 

159 

Rata-rata ( ) 4,18 Rata-rata ( ) 3,18 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 

penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 
penting/sangat tidak baik 

 

Sebagai salah satu atribut dari dimensi Navigability, 
adanya map lokasi offline seperti pada Gambar 4.6 rupanya 

masih memiliki kekurangan. Hal ini terlihat dari skor kinerja (Ki) 
sebesar 165 yang telah dinilai oleh responden dan masih belum 
memenuhi keinginan responden sebesar 204 yang didapat dari 
skor kepentingan (Hi). 

Atribut adanya fungsi kotak pencarian juga belum 
mampu memenuhi keinginan responden berdasarkan skor 
kepentingan (Hi) yaitu sebesar 209 dan masih lebih tinggi 
daripada skor kinerja (Ki) yang hanya mendapatkan skor 159. 
Hal ini dikarenakan pengunjung belum dapat mengakses kotak 
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pencarian yang fleksibel sehingga sangat kesulitan untuk 
mencari produk yang diinginkan. Seperti pada Gambar 4.7, 

navigasi hanya berupa link yang terhubung dengan halaman 
tertentu seperti home ataupun halaman product. 

 

 
Gambar 4.6. Map Lokasi Offline 

 

 
Gambar 4.7. Kotak Pencarian (Navigasi) 
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4.6.5. Dimensi Transactional Content 
 

Dimensi konten transaksi memiliki dua atribut penilaian 
yaitu, adanya pemesanan online dan adanya nomor telepon dan 
alamat. Keduanya berfungsi sebagai media untuk bertransaksi 
antara konsumen dan produsen. Keranjang belanja umumnya 
digunakan untuk menghubungkan konsumen dan produsen 
melalui jejaring online, sedangkan nomor telepon dan alamat 
digunakan untuk menghubungkan konsumen yang ingin 
berbelanja langsung secara offline. Hasil uji skor kepentingan 
dan kinerja atribut dimensi transactional content dapat dilihat 
pada Tabel 4.7 dibawah ini: 

 
Tabel 4.7 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi 

Transactional Content 

Adanya 
pemesanan 

online 

(Keranjang 
Belanja) 
(A5.1) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 

3 
2 
1 

6 
30 

12 
2 
0 

5 
4 

3 
2 
1 

0 
1 

13 
15 
21 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

190 
Skor kinerja (Ki) 

94 

Rata-rata ( ) 3,8 Rata-rata ( ) 1,88 

 
 

 
 
Adanya nomor 

telepon / 

Contact Person 
dan alamat 

(A5.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 

3 
2 
1 

29 
15 

6 
1 
0 

 15 
25 

10 
0 
0 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 

kepentingan (Hi) 
223 

Skor kinerja (Ki) 
205 

Rata-rata ( ) 4,46 Rata-rata ( ) 4,1 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 

Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 
penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 
penting/sangat tidak baik 
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Atribut keranjang belanja pada website CV. Kajeye Food 
memiliki skor kinerja (Ki) sebesar 94. Skor tersebut  sangatlah 
jauh dari keinginan responden berdasarkan skor kepentingan 
(Hi) yang mencapai angka 190. Tentu hal ini dikarenakan tidak 
adanya keranjang belanja yang tersedia di website 
www.sokressh.com. Sebagai masukan bagi CV. Kajeyefood 
apabila responden menginginkan adanya proses pemesanan 
melalui online berupa fitur keranjang belanja. 

Atribut nomor telepon pada data di atas memperlihatkan 
bahwa skor kinerja (Ki) sebesar 205 masih lebih rendah dari 
skor kepentingan (Hi) yang diharapkan oleh responden sebesar 
223. Namun jarak antara skor kinerja dan skor kepentingan yang 
tidaklah jauh menunjukkan bahwa atribut tersebut masih bisa 
dipertahankan. 

 
4.6.6. Dimensi Communicational Content 

 
Pada Tabel 4.8 di bawah didapatkan bahwa atribut kotak 

keluhan dan saran yang memiliki skor kinerja (Ki) sebesar 151 
ternyata masih lebih rendah dari skor kepentingan (Hi) yang 
diharapkan oleh responden yaitu sebesar 208. Harapan 
responden untuk dapat memberi masukan dan menyampaikan 
keluhan seputar produk belum dapat ditampung dengan baik 
melalui website dikarenakan masih tidak adanya layanan 
tersebut. 

Atribut hiburan berupa musik atau animasi pada website 
CV. Kajeye Food tampaknya tidak terlalu dibutuhkan dan 
diharapkan oleh responden. Hal ini terlihat dari perbedaan tipis 
antara skor kepentingan (Hi) yang diinginkan oleh responden 
sebesar 114 dengan skor kinerja (Ki) sebesar 112. Oleh karena 
itu adanya hiburan berupa musik atau animasi perlu 
dipertahankan dengan tidak menambahkan atribut tersebut ke 
dalam website. Selain hanya menambah berat kapasitas 
website, adanya musik maupun animasi nyatanya memang tidak 
diinginkan oleh mayoritas responden. 

http://www.sokressh.com/
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Tabel 4.8 Hasil Uji Skor Kepentingan dan Kinerja Atribut Dimensi 
Communicational Content 

Atribut Tk. Kepentingan Tk. Kinerja 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 

(Nj) 

Adanya kotak 

keluhan dan 
saran 
(A6.1) 

5 
4 
3 
2 

1 

16 
27 
6 
1 

0 

5 
4 
3 
2 

1 

3 
10 
24 
11 

2 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

208 
Skor kinerja (Ki) 

151 

Rata-rata ( ) 4,16 Rata-rata ( ) 3,02 

Adanya hiburan 
berupa musik 

atau animasi 
(A6.2) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 
3 

2 
1 

1 
4 
13 

22 
10 

5 
4 
3 

2 
1 

2 
7 
4 

25 
12 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 
kepentingan (Hi) 

114 
Skor kinerja (Ki) 

112 

Rata-rata ( ) 2,28 Rata-rata ( ) 2,24 

 
 

 
 
Tersedainya f itur 

layanan 

Autoresponder 
 (A6.3) 

Penilaian (Ni) 
Jml. Resp 

(Nj) 
Penilaian (Ni) 

Jml. Resp 
(Nj) 

5 
4 

3 
2 
1 

13 
22 

14 
1 
0 

 0 
6 

13 
13 
18 

Total 
Responden (n) 

50 
Total 
Responden (n) 

50 

Skor 

kepentingan (Hi) 
197 

Skor kinerja (Ki) 
107 

Rata-rata ( ) 3,94 Rata-rata ( ) 2,14 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
Keterangan: 5 = Sangat penting/sangat baik, 4 = Penting/baik, 3 = Cukup 

penting/cukup baik, 2 = Tidak penting/tidak baik, 1 = Sangat tidak 
penting/sangat tidak baik 
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Atribut tersedianya fitur autoresponder memiliki skor 
kinerja (Ki) sebesar 107 dan skor kepentingan (Hi) sebesar 197. 
Tidak adanya layanan ini pada website karena memang tidak 
adanya fitur untuk signup untuk mendaftar sebagai member 
pelanggan CV. Kajeye Food, sehingga autoresponder yang 
berfungsi untuk memberi kabar bagi member yang telah 
mendaftar seputar update yang terjadi pada website tidak dapat 
terjadi. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.8, email 

autoresponder dapat dilakukan dengan cara signup terlebih 
dahulu. Setelah resmi terdaftar sebagai customer, maka website 
akan secara otomatis mengirim pemberitahuan melalui email 
apabila terdapat informasi terbaru seputar produk dan 
perusahaan.  

Dimensi Communicational Content terdiri dari adanya 
kotak keluhan dan saran, adanya media hiburan animasi dan 
musik, serta adanya layanan email autoresponder. Untuk 
mengkomunikasikan apa yang diinginkan konsumen atau 
customer sebagai masukan perusahaan melalui kotak keluhan 
dan saran, adanya hiburan animasi dan musik seperti jingle 
khusus perusahaan, ataupun animasi berupa tutorial cara 
menikmati keripik buah dan sayuran ala sokressh untuk menarik 
minat customer dari kalangan remaja dan anak-anak. Yang 
terakhir adalah adanya email autoresponder yang digunakan 
untuk memberitahukan kepada customer pelanggan yang telah 
mendaftar sebagai customer sokressh dengan cara 
autoresponder, yaitu mengirimkan berita berdasarkan update 
terkini seputar promosi dan event-event yang sedang diadakan 
oleh CV. Kejeye Food melalui email customer. 
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Gambar 4.8. Sign Up Autoresponder 

 
4.6.7. Penilaian Tingkat Kesesuaian (Tki) Atribut 

 
Berdasarkan data primer yang telah diolah melalui 50 

responden, dapat kita lihat bahwa terdapat berberapa atribut 
yang perlu untuk dipertahankan dan juga diperbaiki. Atribut-
atribut yang perlu diperbaiki adalah adanya sosial media 
pendukung, adanya sejarah perusahaan, kelengkapan deskripsi 
produk, adanya fungsi kotak keluhan dan saran, adanya 
keranjang belanja untuk pemesanan online, adanya fungsi kotak 
pencarian, dan tersedianya layanan email autoresponder. 
Adapun atribut-atribut yang perlu dipertahankan karena memiliki 
presentase tingkat kesesuaian diatas 80% yaitu, foto produk, 
halaman website yang ringan, desain tampilan yang menarik, 
informasi seputar produk dan perusahaan, adanya map lokasi 
online, adanya nomor telepon dan alamat, adanya hiburan 
berupa animasi dan musik. Untuk mempertahankan tingkat 
kesesuaian tersebut maka perusahaan perlu untuk terus 
meningkatkan kinerja website karena keinginan pengunjung dan 
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sifat pelanggan yang cenderung terus meningkat dari waktu ke 
waktu. 
 
Tabel 4.9 Perhitungan Tingkat Kesesuaian 
No. Nama Atribut Skor 

kepentingan 
(Hi) 

Skor 

kinerja 
(Ki) 

Tk. 

Kesesuaian 
(%) 

Keterangan 

1. Foto produk 226 195 86,23 Dipertahankan 

2. Sosial media 
pendukung 

217 151 69,58 Diperbaiki 

3. Halaman website 

ringan 
202 178 88,12 Dipertahankan 

4. Desain tampilan 
menarik 

213 180 84,51 Dipertahankan 

5. Adanya sejarah 

perusahaan 
191 131 68,58 Diperbaiki 

6. Kelengkapan 
deskripsi produk 

205 148 72,20 Diperbaiki 

7. Informasi seputar 

produk dan 
perusahaan 

215 191 88,84 Dipertahankan 

8. Adanya map 

lokasi offline 
204 165 80,88 Dipertahankan 

9. Adanya fungsi 
kotak pencarian 

209 159 76,07 Diperbaiki 

10. Adanya 

pemesanan 
online 
(Keranjang 
Belanja) 

190 94 49,47 Diperbaiki 

11. Adanya nomor 
telepon dan 
alamat 

223 205 91,93 Dipertahankan 

12. Adanya kotak 

keluhan dan 
saran 

208 151 72,59 Diperbaiki 

13. Adanya hiburan 

berupa animasi 
atau music 

114 112 98,24 Dipertahankan 

14. Tersedianya 
layanan email 

autoresponder 

197 107 54,31 Diperbaiki 

Rata-rata tingkat kesesuaian 83,97  

Sumber : (Data primer diolah, 2016)   

 

Untuk mempertahankan tingkat kesesuaian tersebut 
maka perusahaan perlu untuk terus meningkatkan kinerja 
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website karena keinginan pengunjung dan sifat pelanggan yang 
cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Rata-rata 
tingkat kesesuaian (Tki) IPA menunjukkan persentase 83,97%. 
Hal ini menunjukkan apabila website masih belum sesuai 
dengan kriteria dan harapan yang diinginkan oleh responden 
karena Skor Tki tidak mencapai 100%. 
 

4.6.8. Diagram Importance – Performance Analysis (IPA) 
 
Tabel 4.10 Perhitungan Rata-rata Tingkat Kepentingan dan 
Kinerja 

Atribut Nama Atribut Rata-rata Yi 

( ) 

Rata-rata Xi 

( ) 

1. Foto produk 4,52 3,90 
2. Sosial media pendukung 4,34 3,02 

3. Halaman website ringan 4,04 3,56 
4. Desain tampilan menarik 4,26 3,60 

5. Adanya sejarah 
perusahaan 

3,82 2,62 

6. Kelengkapan deskripsi 
produk 

4,10 2,96 

7. Informasi seputar produk 
dan perusahaan 

4,30 3,82 

8. Adanya map lokasi offline 4,08 3,3 

9. Adanya fungsi kotak 
pencarian 

4,18 3,18 

10. Adanya pemesanan online 
(Keranjang Belanja) 

3,8 1,88 

11. Adanya nomor telepon 

dan alamat 
4,46 4,1 

12. Adanya kotak keluhan dan 

saran 
4,16 3,02 

13. Adanya hiburan berupa 
animasi atau music 

2,28 2,24 

14. Tersedianya layanan 
email autoresponder 

3,94 2,14 

 
 

4,02  

 
 

 3,02 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 

 

Data Importance – Performance Analysis (IPA) di atas 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai kepentingan (Ȳ) yang didapat 
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sebesar 4,02, lebih tinggi ketimbang rata-rata nilai kinerja (Ẋ) 
website www.sokressh.com sebesar 3,02. Atribut nomor telepon 
dan alamat memiliki penilaian kinerja tertinggi yaitu 4,10 disusul 
oleh atribut foto produk dengan nilai 3,90 dan atribut informasi 
seputar produk dan perusahaan dengan nilai 3,82 diposisi 
ketiga. Sedangkan penilaian skala kepentingan diwakilkan oleh 
atribut adanya nomor telepon dan alamat dengan nilai 4,46, 
kemudian atribut foto produk dengan nilai 4,52, dan atribut sosial 
media pendukung dengan nilai 4,34. Dapat dikatakan apabila 
ketiga atribut tersebut menjadi atribut-atribut yang paling 
diinginkan oleh pengunjung untuk ada disebuah website.  

 

 
Gambar 4.9 Diagram Importance Performance Analysis (IPA) 

Diagram Importance-Performance Analysis (IPA) pada 
Gambar 4.9 menjelaskan bila posisi dari setiap atribut yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen terbagi menjadi 4 

kuadran yaitu: 

Prioritas utama 

Pertahankan 

Berlebihan 

Prioritas rendah 

Kuadran I Kuadran II 

Kuadran III Kuadran IV 

http://www.sokressh.com/
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A. Kuadran I (Prioritas Utama) 
Kuadran I merupakan wilayah yang memuat atribut-
atribut yang dianggap penting oleh pelanggan namun 
pada kenyataannya pelaksanaan dari atribut-atribut 
tersebut belum sesuai dengan harapan konsumen 
(rendahnya tingkat kepuasan konsumen yang didapat 
selama penelitian) sehingga atribut-atribut yang masuk 
pada kuadran I harus diperbaiki. 

B. Kuadran II (Pertahankan Prestasi) 
Kuadran II merupakan bagian wilayah yang memuat 
atribut-atribut yang dirasa penting oleh konsumen dan 
telah dilaksanakan dengan baik oleh produsen sehingga 
harus terus dipertahankan kualitasnya. Atribut yang 
termasuk ke dalam kuadran II antara lain, foto produk, 
sosial media pendukung, halaman website ringan, 
tampilan menarik, informasi seputar produk dan 
perusahaan, adanya map lokasi offline, adanya nomor 
telepon dan alamat, dan adanya kotak keluhan dan 
saran. 

C. Kuadran III (Prioritas Rendah) 
Kuadran III merupakan wilayah yang memuat atribut-
atribut yang dianggap kurang penting oleh konsumen. 
Peningkatan atribut-atribut yang termasuk kuadran III 
tetap dapat dipertimbangkan, tetapi lebih baik bila tidak 
perlu dilakukan perbaikan. Atribut yang termasuk ke 
dalam kuadran III hanya adanya media animasi dan 
musik pada website. Yang artinya jika tidak ada media di 
dalamnya maka tidak perlu ditambahkan media tersebut. 

D. Kuadran IV (Berlebihan) 
Kuadran IV merupakan wilayah yang memuat atribut-
atribut yang dianggap tidak penting oleh konsumen, akan 
tetapi pelaksanaan kinerja atribut yang dilakukan oleh 
perusahaan sudah dianggap terlalu baik. Pada kuadran 
IV, tidak ada atribut yang termasuk ke dalam kuadran ini. 
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4.6.9. Perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI) 
 

Fungsi dari perhitungan CSI adalah untuk mengetahui 
index penilaian kepuasan responden dan kategori kepuasan 
terhadap objek yaitu website. Tampak pada Tabel 4.11 hasil 

perhitungan dan penilaian responden menggunakan software 
SPSS 17 Statistics. Perhitungan CSI juga dilakukan untuk 
mengetahui bobot dari masing-masing atribut yang dinilai. 

 
Tabel 4.11 Perhitungan Customer Satisfaction Index 

No. Nama Atribut Mean 
Importance 

Score 

(MIS) 

Weighting 
Factors 

(WF) 

Mean 
Satisfaction 

Score 

(MSS) 

Weighted 
Score 

(WS) 

1. Foto produk 
4,52 

0.080 
3,90 

0.350946 

2. Sosial media pendukung 
4,34 

0.077 
3,02 

0.210438 

3. Halaman website ringan 
4,04 

0.072 
3,56 

0.292423 

4. Desain tampilan menarik 
4,26 

0.076 
3,60 

0.299031 

5. Adany a sejarah 

perusahaan 3,82 
0.065 

2,62 
0.158385 

6. Kelengkapan deskripsi 
produk 4,10 

0.076 
2,96 

0.20216 

7. Inf ormasi seputar produk 
dan perusahaan 4,30 

0.076 
3,82 

0.336696 

8. Adany a map lokasi offline 
4,08 

0.073 
3,3 

0.251269 

9. Adany a f ungsi kotak 
pencarian 4,18 

0.074 
3,18 

0.233327 

10. Adany a pemesanan online 

(Keranjang Belanja) 
3,8 

0.067 
1,88 

0.081551 

11. Adany a nomor telepon dan 

alamat 4,46 
0.079 

4,1 
0.387863 

12. Adany a kotak keluhan dan 

saran 4,16 
0.080 

3,02 
0.210438 

13. Adany a hiburan berupa 

animasi atau musik 2,28 
0.077 

2,24 
0.115773 

14. Tersediany a lay anan email 

autoresponder 3,94 
0.072 

2,14 
0.105667 

 Total 56.32 1.000 43.34  

Weighted Average Total (WAT)    3.23 

Customer Satisfaction Index 
(CSI) 

CSI = 3,23/5 x 100% =  64.6% = 0.646 = 0.65 

Sumber : (Data primer diolah, 2016) 
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Pada data Customer Satisfaction Index (CSI) di atas, 
diketahui bahwa pengunjung umumnya merasa cukup puas 
dengan kinerja website. Penilaian ini didapat setelah 
mengetahui nilai indeks kepuasan customer sebesar 0,646 yang 
tergolong kriteria Cukup Puas menurut Tabel 4.12 kriteria 

kepuasan CSI . Namun, hal ini bertentangan dengan tingkat 
kesesuaian (Tki) pada analisis IPA yang menunjukkan jika 
responden belum merasa sesuai dengan kondisi website. 
Sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kategori 
kepuasan CSI dari cukup puas menjadi sangat puas. 

 
Tabel 4.12 Kriteria Kepuasan CSI 

Nilai CSI Kriteria CSI 

0,81-1,00 Sangat puas 

0,66-0,80 Puas 
0,51-0,65 Cukup puas 
0,35-0,50 Tidak puas 

0,00-0,35 Sangat tidak puas 

Sumber: (Irawan, 2002) 
 

4.7. Identifikasi Alternatif Menggunakan Metode AHP 
 

Penilaian menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dilakukan untuk mengidentifikasi alternatif-
alternatif yang diperlukan oleh website CV. Kajeye Food untuk 
mengembangkan promosi melalui media online (e-commerce). 
Metode AHP memerlukan expert sebagai responden ahli dalam 
proses pengambilan keputusan. Terdapat tiga responden ahli 
pengisi kuesioner, yaitu satu orang pakar menganalisis website 
dari segi umum, satu orang pakar di bidang e-commerce yang 
memberi penilaian dalam sudut pandang pemasaran dan 
promosi online atau e-commerce, dan satu orang pakar dibidang 
software engineering yang akan memberi penilaian dalam dari 
segi software apa saja yang diperlukan dalam sebuah website 
yang baik. 
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Hasil kuesioner, telah dilakukan penilaian untuk masing-
masing alternatif yang digunakan untuk menilai desain website 
CV. Kajeye Food. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 
4 dalam bentuk matriks yang dinilai melalui masing-masing 

responden. Hasil rata-rata geometri dikelompokkan ke dalam 
bentuk matriks yang dapat dilihat pada Lampiran 5. 
Selanjutnya, data yang telah terkumpul dihitung menggunakan 
Software Criterium Decision Plus 3.0. Hasil perhitungan 
kuesioner menghasilkan nilai rasio konsistensi (CR) seluruh 
responden dan bobot masing-masing alternatif yang telah dinilai 
tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5. Responden akan dinilai 

konsisten jika nilai rasio konsistensinya (CR) kurang dari 0,1 
atau 10%. Apabila nilai rasio konsistensinya lebih dari 0,1 atau 
10%, maka penilaian responden dinilai kurang konsisten dan 
data penilaian harus diperbaiki. Menurut Saaty (1993), 
konsistensi logis merupakan prinsip rasional dalam AHP yang 
berarti bahwa pemikiran atau objek yang serupa dikelompokkan 
menurut homogenitas dan relevansinya serta relasi antar objek 
yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan 
secara logis. Nilai rasio konsistensi responden dapat dilihat pada 
Tabel 4.13. 

Hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.13 

dapat dilihat bahwa nilai rasio konsitensi yang dimiliki setiap 
level lebih kecil dari 0,1 yang dapat diketahui bahwa setiap level 
telah konsisten dan tidak harus dilakukan pengulangan dalam 
perhitungan. Hasil atau output selanjutnya merupakan scores 
yang dapat dilihat dalam bentuk grafik. Skor keputusan masing-
masing alternatif telah diperoleh melalui olahan Criterium 
Decision Plus 3.0. Alternatif strategi yang memiliki prioritas 
tertinggi adalah terhubungnya website dengan akun media 
sosial dengan bobot sebesar 0,195. Kemudian keranjang 
belanja dengan bobot 0,187, dan halaman untuk menjadi agen 
pada prioritas ketiga dengan bobot sebesar 0,169. Hasil dari 
pehitungan bobot dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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Tabel 4.13 Rasio Konsistensi (CR) Responden Pakar 
No. Faktor atau Dimensi Rasio Konsistensi (CR) 
1. Accessibility 0,081 
2. Speed 0,076 
3. Informational Content 0,052 
4. Navigability 0,035 
5. Transactional Content 0,015 
6. Communicational Content 0,039 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

4.7.1. Analisis Prioritas Alternatif Penilaian Desain Website 

Terdapat tujuh alternatif yang dinilai cocok untuk 
diaplikasikan pada website CV. Kejeye Food Malang, alternatif 
tersebut telah dinilai oleh ketiga pakar dengan persepsi subyektif 
masing-masing penilai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10. Hasil Perhitungan Decision Score melalui 

Criterium Decision Plus 3.0 
 

Terlihat pada gambar di atas (Gambar 4.10) apabila skor 

keputusan tertinggi terdapat pada alternatif terhubungnya akun 
media sosial pada website dengan skor 0,195. Menurut Setyani 
(2013), adanya penggunaan internet melalui media sosial, telah 
menghadirkan sebuah web forum yang dapat membentuk suatu 
komunitas online. Layaknya forum diskusi, sebuah web forum 
dapat juga menampung ide, pendapat, dan segala informasi dari 
para anggotanya sehingga dapat saling berkomunikasi atau 
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bertukar pikiran antara satu sama lainnya. Melalui media sosial, 
akan cepat tersebarnya berita, baik seputar bidang yang 
menggunakan media sosial sehingga sangat cocok untuk 
digunakan sebagai media promosi. 

Dalam media sosial, komunikasi interpersonal dan 
komunikasi massa melebur menjadi satu. Saat seseorang 
mengunggah sesuatu kemudian ditanggapi pihak lain, lalu 
terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat 
yang sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang 
diunggahnya bisa dinikmati oleh khayalak banyak, sehingga 
pada saat yang sama komunikasi massa terjadi (Watie, 2011). 
Komunikasi interpersonal tersebut sangat membantu unit usaha 
yang sedang melakukan proses promosi untuk memperkenalkan 
produknya pada masyarakat luas untuk menunjang proses 
penjualan dan menghidupkan kinerja perusahaan. Sehingga 
sangat pantas apabila di zaman yang serba modern saat ini, 
bisnis melalui media online terutama media sosial tak kalah 
menggiurkan dibanding melalui media offline. Menjadikan 
alternatif terhubungnya media website dengan media sosial 
dapat menunjang proses promosi. Menurut Wang (2016), 
perusahaan mungkin ingin mempertimbangkan untuk 
menggunakan aplikasi sosial media untuk meningkatkan 
kerjasama di samping branding dan promosi. Ini bisa melibatkan 
pengembangan sosial media strategi terkait, investasi, dan 
kebijakan untuk meningkatkan aktifitas B2B perusahaan . 

Adanya keranjang belanja menjadi prioritas kedua dengan 
skor keputusan sebesar 0,187. Keranjang belanja yang 
dibangun dapat melakukan pengumpulan produk yang dibeli 
diikuti dengan gambar produk, nama produkm berat, jumlah, 
harga dan total harga seluruh produk yang dibeli (Samantha, 
2011). Sehingga peran penting dari keranjang belanja untuk 
mendukung e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan akan 
terlihat apabila website tersebut secara menyeluruh terjun 
langsung menjual produk melalui media online. Menurut Bassam 
(2015), kemampuan toko untuk memenuhi harapan konsumen 
melalui desain yang cermat dari unsur-unsur fisik, sosial, dan 



65 

 

estetika adalah analog  kemampuan sebuah website untuk 
menarik dan mempertahankan konsumen online melalui layar 
situs dan interface yang dirancang dengan hati-hati. 

Promosi secara sendirinya akan menyebar karena 
keranjang belanja yang menjadi pertimbangan untuk membeli 
produk bagi customer dan konsumen tetap. Adanya transaksi 
melalui media online, tentu akan menambah kepercayaan 
konsumen terhadap produsen selaku pemilik website. Menurut 
Niranjanamurthy (2013), pada dasarnya terdapat banyak 
keuntungan menggunakan e-commerce sebagai dasar sistem 
proses jual beli antara produsen dan konsumen. Proses serta 
prosedur yang lebih cepat, lebih mudah untuk mencari produk 
yang diinginkan, beberapa pengguna e-commerce juga 
menerapkan sistem 24/7. Lebih banyak menjangkau customer 
dengan tidak ada batas teoritis geografi penjualan produk, 
sehingga target pasar secara area menjadi lebih luas. Biaya 
operasi yang yang rendah dan kualitas pelayanan yang lebih 
baik. Lebih mudah untuk memulai sebuah bisnis melalui sistem 
e-commerce atau online daripada secara offline. Customer dapa 
lebih mudah untuk memilih produk-produk dari toko yang 
berbeda tanpa harus bergerak secara fisik. 

Halaman untuk menjadi agen menjadi prioritas ketiga 
dengan skor kepentingan sebesar 0,169. Hal ini dikarenakan 
agen menjadi bagian yang paling penting serta banyak 
mendukung dan menyebarkan produk kepada masyarakat, 
sehingga produk bisa menjadi lebih dekat dengan customer. 
Salah satu pertimbangannya adalah karena agen menjadi 
bagian yang paling dipercaya oleh pemilik usaha. Oleh karena 
itu diperlukannya halaman khusus yang dapat memberikan 
wadah bagi masyarakat yang ingin menjadi agen ataupun 
distributor produk dan membuka usaha retailer produk keripik 
buah dan lainnya. Menurut Kotler (1997), saluran distribusi 
menjadi bagian yang sangat penting bagi perusahaan karena 
bertugas untuk menyalurkan barang dari produsen kepada 
konsumen, sehingga perusahaan perlu untuk 
mempertimbangkan saluran distribusinya dengan baik. Agen 
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selaku salah satu peran didalam saluran distribusi perusahaan 
memiliki peran untuk mengumpulkan informasi tentang pendapat 
konsumen dan pesaing. Agen juga berperan untuk 
mengembangkan dan menyebarkan produk yang ditawarkan 
secara persuasif kepada customer. Agen sebagai perantara 
untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar 
kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil, terutama agen 
penjualan. Sehingga perusahaan perlu membuat halaman 
khusus untuk dapat menghubungkan customer dengan agen 
berupa halaman khusus berisi alamat serta nomor kontak yang 
dapat dihubungi oleh customer di luar kota. 

Adanya fitur chat memiliki skor keputusan sebesar 0,137 
sekaligus menempatkan alternatif tersebut berada pada urutan 
keempat prioritas kepentingan yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas website. Fitur chatting yang ada pada 
website dapat menghubungkan langsung antara perusahaan 
dengan customer atau calon pembeli yang ingin mengetahui 
informasi seputar produk yang ingin dibeli. Dengan adanya live 
chat pada website, customer tentu akan lebih dengan mudah 
menghubungi produsen, sehingga customer akan lebih mudah 
berkonsultasi seputar produk serta harga produk yang ingin 
dibeli. Karena hampir bisa dipastikan customer akan berpikir dua 
kali untuk membeli produk melalui website, jika website tersebut 
tidak aktif. Menurut Xu (2016), fungsi chatting dengan 
memanfaatkan media komunikasi yang tersedia seperti pesan 
instant untuk memungkinkan karyawan perusahaan untuk 
berinteraksi dengan pelanggan secara virtual. Beberapa 
perusahaan seperti Dell.com dan LandsEnd.com telah 
menyediakan teknologi yang difasilitasi chatting melalui situs 
Web mereka. 

Alternatif prioritas kelima adalah adanya autoresponder 
pada website dengan skor keputusan sebesar 0,113. Hal ini 
karena menurut ketiga pakar, autoresponder tidak terlalu penting 
bila dibanding dengan keempat alternatif di atasnya. 
Autoresponder berfungsi bagi produsen untuk menghubungi 
responden memalui email apabila terdapat promosi mengenai 
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produk serta kegiatan terdekat yang akan dilakukan oleh 
perusahaan. Menurut ketiga pakar, fungsi tersebut tidak terlalu 
bisa dikatakan penting bagi CV. Kajeye Food karena 
autoresponder lebih cocok digunakan untuk perusahaan yang 
memang fokus bergerak dengan mengandalkan e-commerce 
pada website sebagai media promosi dan media penjualan, 
seperti Erigo store pada komodasi fashion.  

Search Engine Optimization (SEO) berada pada urutan 
keenam sebagai alternatif yang diprioritaskan untuk 
ditambahkan pada website CV. Kajeye Food dengan skor 
kepentingan sebesar 0,111. SEO diperlukan untuk 
meningkatkan promosi sebuah halaman website pada mesin 
pencarian website menggunakan tag ataupun kata kunci 
pencarian tertentu, sehingga SEO perlu diterapkan pada website 
yang terfokus pada bisnis yang bergerak dan bergantung pada 
halaman websitenya. Website CV. Kajeye Food hanya 
digunakan sebagai media informasi produk, tidak mendukung 
secara berkelanjutan karena minimnya jumlah customer yang 
mungkin akan datang dan tertarik pada website tersebut, 
sehingga perlu media pendukung seperti media sosial Twitter, 
Facebook, dan Instagram untuk menunjang ketertarikan 
customer melihat website resmi dari CV. Kajeye Food. Selain itu, 
menurut pakar E-Commerce perlu adanya peralihan fungsi 
website yang semula hanya sebagai media informasi produk, 
menjadi media jual beli produk. Sehingga perlu untuk 
memanfaatkan SEO agar dapat menunjang website di mesin 
pencarian sebagai salah satu bagian dari promosi. 

Menurut Egri (2014), dalam teknologi saat ini, dampak dari 
internet semakin pesat. Melakukan bisnis melalui Internet dan 
iklan untuk berbagai jenis usaha juga berkembang pesat. 
Mengingat mesin pencarian sebagai sumber utama untuk 
memperoleh informasi, itu adalah satu-satunya alat penting 
untuk menjangkau pengguna pada situs-situs. Dalam hal alamat 
website ini tidak dikenal, maka mereka menggunakan mesin 
pencari untuk menemukan situs web yang terkait. Bahkan, 
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banyak pengguna hanya menggunakan mesin pencari bahkan 
meskipun mereka tahu alamat website. 

Kelengkapan deskripsi produk menjadi prioritas terakhir 
dari perbaikan website dengan skor keputasan sebesar 0,089. 
Hal ini dikarenakan menurut pakar e-commerce, deskripsi 
produk sudah cukup sehingga untuk memperbarui deskripsi 
produk tidak menjadi kepentingan utama dibandingkan dengan 
keenam alternatif lainnya. Meski demikian, lengkapnya deskripsi 
produk menjadi hal pokok dan utama bagi setiap website yang 
ingin mempromosikan produknya kepada khayalak luas.  

 


