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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

meningkat membuat bahan bakar menjadi kebutuhan primer yang tidak 

dapat terpisahkan untuk penunjang dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan 

bahan bakar diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti tranportasi pada 

umumnya, baik itu darat, udara dan air. Transportasi darat di Pontianak 

sudah cukup banyak dilihat dari macetnya jalan pusat kota. Akibat dari hal 

tersebut maka dampak terhadap kebutuhan bahan bakar semakin meningkat. 

Perusahaan yang memproduksi serta menyediakan produk bahan bakar ini 

adalah Pertamina. 

Pertamina terus-menerus meningkatkan kualitas dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi konsumennya, sehingga Pertamina itu sendiri 

mempunyai standar pelayanan. Standar pelayanan tersebut adalah staf yang 

terlatih dan bermotivasi, jaminan kualitas dan kuantitas, pengetahuan 

produk, format fisik yang konsisten serta peralatan yang terawat baik. 

Dalam hal ini, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 

merupakan pihak yang bekerja sama dengan Pertamina dalam 

mendistribusikan produk yang dihasilkan ke konsumen dan berada di bawah 

pengawasan Pertamina. Produk BBM yang dijual di SPBU harus terjamin 

kualitas, kuantitas terhadap stok persediaan bahan bakar serta pelayanan 

yang baik, cepat, teliti dan akurat. Dengan tersedia standar pelayanan dari 
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Pertamina diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen 

pada SPBU tersebut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang 

dikutip dari buku manajemen pemasaran mengatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah  perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan (2007:177). 

Dalam proses peningkatan kualitas pelayanan perlu suatu strategi 

bisnis untuk memenuhi harapan konsumen karena berpengaruh terhadap 

kepuasan pembelian. Untuk mencapai suatu pelayanan yang prima pihak 

SPBU haruslah memiliki ketrampilan tertentu, diantaranya berpenampilan 

baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan gairah kerja dan sikap selalu 

siap untuk melayani, tenang dalam tugas yang berkaitan pada bagian atau 

departemenya maupun bagian lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, 

mampu mengerti dan memahami bahasa isyarat (gesture) konsumen serta 

memiliki kemampuan menangani keluhan pelanggan secara profesional. 

Sehingga SPBU di pontianak harus mampu menciptakan pelayanan yang 

prima dalam memenuhi konsumen. 

Harga premium di Indonesia mengalami fluktuasi berulang-ulang kali 

yang menyebabkan masyarakat menjadi bingung. Kebijakan ini diambil 

oleh pemerintah melalui beberapa pertimbangan, salah satunya adalah untuk 

menjaga kestabilan sosial ekonomi. Adapun daftar harga dari tahun 2012 s.d 

sekarang sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

SPBU 64-781.02  

Daftar Harga Premium di Kota Pontianak 

Tahun 2012 s.d 2015 

 

NO Waktu Perubahan   Harga 

1 Tahun 2012     Rp 4.500,- 

2 22 Juni 2013 Rp. 6.500,- 

3 17 November 2014 Rp. 8.500,- 

4 01 Januari 2015 Rp 7.600,- 

5 19 Januari 2015 Rp 6.600,- 

6 01 Maret 2015 Rp 6.800,- 

7 28 Maret 2015 Rp 7.300,- 

Sumber : SPBU 64-781.02 Tahun 2015 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa adanya fluktuasi harga BBM 

(Bahan Bakar Minyak) dari pemerintah yang tiap propinsi berbeda-beda, dimana 

kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.500,- dari 

harga sebelumnya sedangkan penurunan harga terjadi dua kali pada bulan yang 

sama yaitu bulan januari dan maret tahun 2015. 

SPBU di Kota Pontianak terdapat sebanyak 20 buah, yang mana tiap 

SPBU memiliki program yang berbeda (Pertamina Non Way atau Pasti Pas) dan 

juga strategi untuk meningkatkan penjualan serta pelayanan yang prima di SPBU 

mereka masing-masing. Program Pasti Pas adalah program yang mempunyai 

aturan yang lebih ketat daripada Program Non Way untuk itu setiap beberapa 

bulan sekali Pihak Pertamina mengadakan audit untuk setiap SPBU yang 

mendapatkan Pasti Pas dan margin keuntungan yang didapat Pihak SPBU yaitu 
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untuk premium sebesar 327 per liter sedangkan program Non Way merupakan 

program yang didapatkan sebelum Pasti Pas karena SPBU tersebut belum 

memenuhi persyaratan khusus untuk mendapatkan Pasti Pas sedangkan margin 

premium yang didapat sebesar 182 per liter.  

Penelitian Hengky (2009:10) di SPBU Wirosari, diketahui bahwa SPBU 

dengan fasilitas Program Pertamina Way ternyata tidak mempengaruhi pelayanan 

prima. Sehingga tingkat kepuasan pelanggan tidak dapat dicapai melalui fasilitas 

tetapi lebih mementingkan kepada proses pengisian yang cepat dan takaran.  

Adapun  SPBU di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

PT Pertamina Cabang Pontianak 

Nama Seluruh SPBU di Kota Pontianak 

Periode 2012 – 2014 

 

No 
No. 

SPBU 

Nama Lembaga 

Penyalur 
Pengusaha Alamat Program 

1 61.781.01 
PT. Pertamina 

Retail  
Nodi Udari 

Jl. Ahmad Yani 

samping DPRD Kalbar 
PASTI PAS 

2 64.781.01 PT. Beringin  
Robby Jaya 

Ateng  

Jln. Adisucipto KM. 

4,4  
PASTI PAS 

3 64.781.02 PT. Oso Kotrindo  
Oesman Sapta 

Odang  
Jl. Achmad Yani   Non Way 

4 64.781.03 PT. Beringin  Suhendra  
Jl.K.H.A Dahlan 

(Teuku Umar)  
PASTI PAS 

5 64.781.04 
PT. Inti Buana 

Nusantara 

Senggono Lim 

/ Rudy 

Haryanto 

Jl. Kom.Yos Sudarso 

(Jeruju)   
Non Way 

6 64.781.05 
PT. Mercam Ponti 

Bersatu  

Hj. Farida 

Zulfikar/H.M. 

Nazif Mochtar 

Jl. Tanjungpura  PASTI PAS 

7 64.781.06 
PT. Merita Abadi 

Sukses  
Hendra Salam  

Jl. Prof. M. Yamin 

(Kota baru) 
PASTI PAS 

8 64.781.09 PT. Syenni Borneo  Hadi Tiono 
Jl. Tanjung Raya II 

Kel. Saigon  
PASTI PAS 
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Sumber : PT Pertamina, 2015       

SPBU 64-781.02 terletak di Jalan Ahmad Yani Pontianak yang mulai 

beroperasi pada tahun 1992. Kode 64-781.02 mempunyai makna sendiri yaitu 

angka 6 adalah kode propinsi, angka 4 kode pemilik sedangankan 78102 adalah 

kode nomor registrasi SPBU. Pemilik SPBU ini yaitu Oesman Sapta, pada SPBU 

ini terdapat 4 mesin pengisian bahan bakar premium dan 1 mesin solar yang tidak 

beroperasi lagi dan hanya menjual premium. SPBU ini bisa menampung sekitar 

9 64.781.10 
PT. Hemad 

Sejahtera Bersama  
Devi Hasti  

Jl. Sultan Hamid / 

Tanjung Hilir 

Pontianak  

PASTI PAS 

10 64.781.11 
PT. Sola Petra 

Abadi  
Hendra Salam  

Jl. Imam Bonjol 

Pontianak  
PASTI PAS 

11 64.781.12 
PT. Permata 

Pancasila  
Dedy Susatyo Jl. Gusti Hamzah PASTI PAS 

12 64.781.14 
PT. Palem Indah 

Lestari 

H. Anwar 

Djafar 
Jl. Husein Hamzah PASTI PAS 

13 64.781.15 
PT. Rachmad Tiga 

Putra  
Rita Riniati Jl. Martadinata PASTI PAS 

14 64.781.16 
PT. Hilnasri Putra 

Kalimantan 
Al - Azmi 

Jl. Sei. Raya Dalam 

Kel. Bangka Belitung 

PASTI PAS 

 

15 64.781.17 PT. Sulianti  Sulianti 
Jl. Kom.Yos Sudarso, 

Kel. Sei. Beliung 
PASTI PAS 

16 64.781.18 PT. Megah Borneo  
Ir. Dedy 

Susatyo 

Jl. Hasanudin, 

Kel.Sungai Jawi 

Dalam,Kec.Pontianak 

Barat 

PASTI PAS 

17 64.781.19 
PT. Citra Putra 

Mandiri 
Ir. Ferdinand 

Jl. HOS Cokro 

Aminoto Kel. Tengah 

Kec. Pontianak Kota 

PASTI PAS 

18 64.782.01 
PT. Batulayang 

Jaya  

Hartanto 

Widjaya  
Jl. Raya Batu Layang PASTI PAS 

19 64.782.02 PT. Beringin Raya     
Robby Jaya 

Ateng  

Jl. Gst. Machmud 

Siantan Hulu 
PASTI PAS 

20 64.782.03 

PT. Widarsan 

Makmur Lestari / 

PT Jova Joya  

Tika 

Susilawati 
Jl. Khatulistiwa Siantan PASTI PAS 
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30 ton tiap harinya. Setiap SPBU di Kota Pontianak memiliki standar tangki  yang 

sama yakni sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

PT Pertamina Cabang Pontianak 

Standar Tangki SPBU Pertamina 

 

NO TIPE TANGKI DIAMETER I L t1 t2 A 

1 10.000 LITER 2070 2540 3040 6 8 970 

2 10.000 LITER 2380 2275 2775 6 8 825 

3 15.000 LITER 2000 4750 5210 6 8 1030 

4 20.000 LITER 2500 4000 4540 8 10 1130 

5 30.000 LITER 2500 6100 6700 8 10 1110 

6 45.000 LITER 2500 9150 9950 8 10 1200 

7 45.000 LITER 2750 7500 8138 8 10 1230 

8 60.000 LITER 2860 9450 10050 8 10 1230 

Sumber : PT Pertamina, 2015 

Keterangan : 

I  = Panjang tangki dengan tidak termasuk panjang silinder tangki 

L   = Panjang total keseluruhan tangki termasuk panjang silinder tangki 

T1  = Tinggi alas tangki atas dan bawah 

T2  = Tinggi alas silinder samping kanan dan kiri 

A  = Radius Silinder  

Setiap Tangki pendam di SPBU memiliki kapasitas/volume yang sama 

tetapi kapasitas pengisian bisa lebih dari itu jika penjualan dari SPBU tinggi 

sehingga bisa melakukan pembelian yang lebih banyak ke Pertamina. Dibawah ini 

adalah Tabel 1.4 yang menunjukkan realisasi penyaluran BBM SPBU wilayah 

Kota Pontianak dari tahun 2012 s.d 2014 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.4 

PT Pertamina Cabang Pontianak 

Realisasi Penyaluran BBM SPBU Wilayah Kota Pontianak ( Dalam KL ) 

Tahun 2012 s.d 2014 

 

NO NO. SPBU 
Tahun  

Total 
2012 2013 2014 

1 61.781.01 13,128 14,016 13,944 41,088 

2 64.781.01 8,112 8,152 7,200 23,464 

3 64.781.02 7,120 8,568 8,288 23,976 

4 64.781.03 9,608 9,664 8,704 27,976 

5 64.781.04 4,528 4,456 4,616 13,600 

6 64.781.05 11,544 11,608 11,200 34,352 

7 64.781.06 11,136 12,192 12,248 35,576 

8 64.781.07 4,864 - - 4,864 

9 64.781.09 4,536 5,144 5,112 14,792 

10 64.781.10 4,976 5,880 5,664 16,520 

11 64.781.11 11,912 13,032 11,816 36,760 

12 64.781.12 8,056 8,688 7,648 24,392 

13  64.781.14 5,696 5,720 7,800 19,216 

14 64.781.15 3,944 5,048 5,424 14,416 

15 64.781.16 2,832 2,616 2,600 8,048 

16 64.781.17 6,648 6,872 5,808 19,328 

17 64.781.18 4,856 4,480 4,536 13,872 

18 64.781.19 6,712 6,584 6,568 19,864 

19 64.782.01 2,992 2,288 1,880 7,160 

20 64.782.02 6,480 5,984 5,688 18,152 

21 64.782.03 4,656 5,472 4,720 14,848 

Total Keseluruhan 144,336 146,464 141,464  

Sumber : PT Pertamina, 2015  
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Dari Tabel 1.4 tersebut terlihat realisasi BBM bervariasi dimana paling 

tinggi adalah SPBU yang dimiliki oleh Pertamina yaitu SPBU 61.781.01 sebesar 

41.088 KL sedangkan SPBU 64.781.02 tertinggi ke 6 dari 22 SPBU di Kota 

Pontianak sebesar 23.976 KL. Realisasi BBM dapat menunjukkan penjualan 

premium setiap SPBUnya karena semakin tinggi realisasi BBM maka semakin 

tinggi pula penjualan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program 

tersebut tidak menjamin penjualan lebih tinggi sepenuhnya tetapi ada faktor lain 

yang dapat membuat penjualan dari SPBU meningkat, seperti faktor dari 

pelayanan, lokasi, kemampuan setiap petugas dan komunikasi dari setiap petugas 

operator. Adapun penjualan premium pada SPBU 64-781.02 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.5 

SPBU 64-781.02 

Penjualan Premium ( Liter dan rupiah ) 

Tahun 2012 s.d 2014 

 

NO Tahun 

SPBU 64-781.02 

 

Penjualan Premium Penjualan Premium 

Liter Rupiah 

1 2012 
7.091.872,1 31.913.424.450 

2 2013 
8.508.057,3 47.075.225.650 

3 2014 
8.240.708,01 55.430.090.250 

Total 23.840.709,5 134.418.740.350 

       Sumber : SPBU 64-781.02 Pontianak, 2015 

Dari Tabel 1.5 terlihat perbedaan kenaikan penjualan premium pada tahun 

2012 s.d 2014, yakni kenaikan penjualan premium tahun 2013 sebesar 
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1.416.185,2 liter sedangkan tahun 2014 terjadi penurunan penjualan sebesar 

267.349,29 liter. Berkurangnya penjualan tersebut dapat terjadi karena 

ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan dari SPBU tersebut. 

Adapun keluhan konsumen yang disampaikan langsung ke pihak SPBU atau 

operator, yaitu operator tidak ramah, salah pengembalian uang konsumen, 

pengisian bensin tumpah, layar meteran harga kabur, dan premium yang dianggap 

bercampur dengan air. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukan penelitian untuk 

menganalisis sejauh mana kualitas pelayanan dalam mempengaruhi kepuasan 

konsumen pada SPBU 64-781.02. Hal tersebut menjadi latar belakang dalam 

melakukan penelitian dengan judul ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN 

TERHADAP PELAYANAN SPBU 64-781.02 KOTA PONTIANAK. 

B. Permasalahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan SPBU 64-781.02 KOTA PONTIANAK”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya hanya pada variabel-

variabel dimensi kualitas layanan sebagai berikut : 

1. Kehandalan ( Reliability ) 

2. Daya Tanggap ( Responsiviness ) 

3. Jaminan ( Assurance ) 
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4. Empati ( Empathy ) 

5. Bukti Fisik ( Tangibles ) 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan SPBU 64-781.02 

KOTA PONTIANAK. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini secara khusus maupun secara umum dapat 

memberikan pengetahuan kepada penulis tentang kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan. 

b. Penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh 

selama masa perkuliahan tentang kepuasan konsumen dan 

pelayanan. 

2. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

SPBU 64-781.02 mengenai kepuasan konsumen dan pelayanan dari 

perusahaan tersebut. 

3. Bagi Almamater 

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, serta 

dapat memberikan masukan berupa pemikiran yang dapat bermanfaat. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan pemasaran berawal dari tukar menukar barang secara 

sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang ataupun logam mulia. 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin dibutuhkannya 

suatu alat tukar yang berlaku umum dan untuk itulah diciptakannya uang. 

Jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan 

cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimilki, serta pelanggan lebih 

dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. Dalam 

strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena 

pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007:177) yang dikutip 

dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

yang diharapkan. Sedangkan definisi pelayanan dalam Ratih Huriyanti 

(2010:15) adalah terjadinya penyerahan, proses dan adanya performa atau 

kualitas yang dapat dirasakan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara pelayanan yang dirasakan dengan 

harapan.  

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2008:182), kualitas 

pelayanan konsumen yang berkualitas dapat dilihat dari 5 faktor tersebut, 

penulis menjadikannya sebagai kerangka pemikiran.  
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada 

Gambar 1.1, sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

G. Definisi Operasional 

 

 

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1.6, sebagai 

berikut : 

Tabel 1.6 

Definisi Operasional 

NO Variabel Definisi Operasional 

1 
Kehandalan 

(Reliability) 

Kemampuan SPBU 64-781.02 Kota Pontianak dalam 

memberikan pelayanan penjualan premium sesuai yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada 

konsumen. Indikator-indikator yang digunakan adalah 

kemampuan petugas operator dalam mengoperasikan mesin, 

kecepatan petugas operator dalam pengisian premium kendaraan 

konsumen, jumlah Petugas operator sesuai dengan kebutuhan 

konsumen dalam melayani pengisian premium, ketepatan dan 

kcepatan petugas operator dalam mengembalikan uang 

konsumen, dan ketangkasan petugas operator dalam menghadapi 

situasi saat melayani konsumen. 

1. Kehandalan ( Reliability ) 

2. Daya Tanggap ( Responsiviness ) 

3. Jaminan ( Assurance ) 

4. Empati ( Empathy ) 

5. Bukti Fisik ( Tangibles )  

Gaps 

Harapan 

Kepuasan Konsumen 

     Persepsi 
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2 

Daya 

Tanggap 

(Responsivi

nes) 

Respon atau kesigapan petugas SPBU 64-781.02 untuk 

membantu para konsumen dan memberikan layanan penjualan 

premium dengan cepat dan tanggap. Indikator-indikator yang 

digunakan adalah petugas atau karyawan SPBU memberikan 

perhatian individual kepada konsumen, kecepatan atau 

bersedianya petugas operator dalam menanggapi konsumen yang 

membutuhkan bantuan, petugas tidak menunjukkan kesan sibuk 

dalam menyambut konsumen, kesiapan petugas operator saat 

menangani konsumen yang bermasalah saat melakukan transaksi 

pembayaran, dan kemampuan petugas operator dalam beretika 

komunikasi dengan konsumen yang berbeda-beda. 

 

3 
Jaminan 

(Assurance) 

Pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh para karyawan SPBU 64-781.02 bebas dari 

bahaya, risiko atau keragu-raguan dalam memberikan pelayanan 

penjualan premium kepada konsumen. Indikator-indikator yang 

digunakan adalah pengetahuan petugas operator mengenai setiap 

alur pelayanan yang diberikan kepada konsumen, ketepatan 

petugas operator dalam pengisian tangki bensin dengan pas, 

keamanan di SPBU saat melakukan transaksi, kejujuran Petugas 

operator dalam melakukan transaksi pembayaran, dan 

terjaminnya kualitas premium dengan standar mutu Pertamina. 

 

4 
Empati 

(Empathy) 

Perhatian individual yang diberikan SPBU 64-781.02 kepada 

konsumen dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para konsumen dalam memberikan pelayanan penjualan 

premium. Indikator-indikator yang digunakan adalah petugas 

operator mengucapkan salam pembuka (selamat pagi/ 

siang/malam, bapak/ibu) pada awal pelayanan, petugas atau 

karyawan SPBU memberikan perhatian individual kepada 

konsumen, petugas mengucapkan terima kasih di akhir 

pelayanan, petugas tidak memandang status sosial dan 

memperlakukan konsumen dengan hormat dan sopan, dan 

petugas operator dapat memberikan kenyamanan konsumen saat 

melakukan komunikasi. 
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H. Metodelogi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif yakni suatu metode penelitian yang 

pemecahan masalah yang diteliti dapat dilakukan dengan cara 

menggambarkan karateristik dan fenomena serta kaitan antar-variabel. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diteliti (Sudarsono,2006:55). Data primer dari 

penelitian ini berasal dari wawancara, kuesioner yang diisi oleh 

responden konsumen SPBU 64-781.02 Kota Pontianak, dan 

observasi. Adapun data primer yang digunakan sebagai berikut : 

1) Wawancara 

 Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 

manajer SPBU 64-781.02 Kota Pontianak untuk 

mendapatkan informasi mengenai data-data penunjang 

penelitian. Hasil wawancara yang didapat berupa data 

5 

Bukti Fisik 

(Tangibles) 

 

Penampilan fasilitas fisik SPBU 64-781.02, perlengkapan, 

karyawan dan sarana komunikasi yang dimiliki oleh SPBU 

dalam melayani penjualan premium kepada konsumen. 

Indikator-indikator yang digunakan adalah ketersediaan toilet 

dan kebersihan toilet, ketersediaan Alat Pemadam Kebakaran, 

seragam petugas operator bersih dan penampilan rapi, tata letak 

dan bentuk SPBU dalam memudahkan pada saat pengisian bahan 

bakar, dan kebersihan SPBU. 
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penjualan SPBU 64-781.02 serta mengatasi keluhan dari 

konsumen dan alasan terjadinya penurunan penjualan.  

2) Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono,2010:199). Peneliti membagikan 

kuesioner dengan adanya pertanyaan tertutup dimana 

pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang digunakan 

untuk mendapatkan data dari responden dalam objek 

penelitian dengan alernatif-alternatif jawaban yang 

disediakan oleh peneliti. 

3) Observasi 

 Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh 

data yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan 

secara langsung terhadap objek penelitian sehingga 

penelitian dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai 

dengan fakta yang terjadi. Hasil observasi yang telah 

dilakukan konsumen masih banyak yang belum puas 

terhadap pelayanan di SPBU ini dan pelayanan-pelayanan 

tersebut harus segera diatasi agar tidak menjadi citra yang 

buruk.  
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi 

tertentu (Sudarsono, 2006:55). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari pihak manajemen SPBU yaitu berupa data harga 

premium, penjualan BBM, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:117), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen melakukan pengisian BBM jenis 

premium pada kendaraan di SPBU 64-781.02 Kota Pontianak. 

b. Sampel  

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi. Untuk populasi yang jumlah anggota populasi tidak 

diketahui(Infinit) pengambilan sampel biasa dilakukan secara tak acak 

(Non random sampling).  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan terhadap responden yang secara kebetulan ditemui pada 

objek penelitian ketika observasi sedang berlangsung (Sutrisno, 

2006:46). Ketentuan sampel yang diambil adalah konsumen yang 
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sedang mengisi kendaraan dengan premium. Jumlah sampel sebanyak 

100 orang. 

Pengambilan sampel ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

n  =   Z.1/2/0.05 

        E 

 Keterangan : 

 E = 0,20 

 α  = 0,05 

Z1/2 = tabel distribusi normal sampel 

n    =        1,96 

     0,20 

n     =    96,04 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 100 sampel 

4. Analisis Data 

 Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan dinterpretasikan (Sutinah, 2006:104). Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu 

jawaban dari responden. Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, 

digunakan diagram kartesius. Diagran kartesius adalah suatu bangun yang 

terdiri dari empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang terpotong tegak 

lurus pada titik x dan titik y. Titik x merupakan rata-rata dari skor tingkat 

pelaksanaan/kinerja sedangkan y merupakan rata-rata skor tingkat 

harapan/kepentingan. 
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 Adapun rumus yang dipergunakan untuk menghitung nilai-nilai tersebut 

adalah sebagai berikut : 

X = ∑ xi      Y = ∑ yi 

          n                  n 

Keterangan : 

X = Skor rata-rata niali atribut tingkat kinerja/ kepuasan 

Y = Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan/ kepentingan 

∑ xi = Jumlah nilai atribut tingkat kinerja/ kepuasan 

∑yi  = Jumlah nilai atribut tingkat harapan/ kepentingan 

n  = Jumlah responden 

Diagram kartesius dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 

Y=Kepuasan   

  

 A             B 

 

    Sangat Penting dan Tidak Puas          Sangat Penting dan Sangat Puas 

                Prioritas Utama                    Pertahankan Prestasi 

 

  

 C      D 

 

    Kurang penting dan kurang puas        Kurang Penting dan sangat puas 

   Prioritas Rendah                Berlebihan 

                         

         X= Harapan 
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Keterangan : 

Kuadrat A : Menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

konsumen, termasuk unsur-usur yang dianggap sangat penting, 

namun manajemen belum melaksanakan sesuai keinginan 

konsumen sehigga mengecewakan/ tidak puas. 

Kuadrat B :  Menunjukkan  faktor yang telah berhasil dilaksanakan SPBU 

sehingga wajib untuk dipertahankan. Faktor ini dianggap sangat 

penting dan sangat memuaskan. 

Kuadrat C :  Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi pengguna kendaraan. Pelaksanaannya oleh SPBU biasa-biasa 

saja karena dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 

Kuadrat D :  Menunjukkan faktor yang dapat mempengaruhi pengguna 

kendaraan tetapi tidak begitu penting. Faktor ini dianggap kurang 

penting, tetapi sangat memuaskan. 

 

 

 

 

 

 


