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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha yang dinamis dan penuh persaingan 

menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan orientasi terhadap cara 

mereka melayani konsumennya, menangani pesaing, dan mengeluarkan 

produk. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif 

dalam mengeluarkan produk yang sekiranya disukai konsumen. Tanpa 

inovasi, produk suatu perusahaan bisa tenggelam dalam persaingan dengan 

produk-produk lain yang semakin memenuhi pasar. Di lain pihak konsumen 

juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan dari sebuah 

produk. Jika ternyata tidak sesuai dengan harapan pelanggan, perusahaan tidak 

hanya akan kehilangan kepercayaan pelanggan tetapijuga berpotensi akan 

kehilangan pelanggan potensial. Pelanggan yang puas akan terus melakukan 

pembelian, dan pelanggan yang tidak puas akan menghentikan pembelian 

produk bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut 

pada orang lain. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin meningkatnya 

kebutuhan alat transportasi membawa peluang bagi perusahaan otomotif roda 

empat, yang sangat dibutuhkan oleh banyak khalayak publik sebagai sarana 

transportasi sehari–hari yang lebih efisien dan dinamis. Saat ini banyak sekali 

bermunculan merek mobil dengan berbagai model, desain, dengan pilihan 

kualitas dan harga yang cukup bersaing. Bagi perusahaan yang bergerak di 
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bidang otomotif, kondisi ini merupakan suatu peluang untuk menguasai 

pangsa pasar di bidang transportasi. Perusahaan otomotif yang ada di 

Indonesia sangat banyak, diantaranya Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki, 

Nissan, dan lain-lain yang semua lisensinya dipegang oleh industri leasing 

yang dipasarkan melalui perusahaan perakitan dan penjualan mobil di 

Indonesia yang berbeda-beda seperti pada mobil Honda dipegang oleh PT. 

Honda Prospect Motor (HPM). 

Dalam perkembangan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini 

menuntut setiap badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian untuk 

dapat mengantisipasi semua perubahan yang banyak terjadi. Dan salah satu 

perubahan yang mungkin terjadi pada perusahaan yang akan melakukan 

pengembangan usahanya adalah saat perusahaan tersebut memerlukan 

tambahan investasi baru. 

Misalnya saja dengan pengadaan barang-barang modal. Pengadaan 

barang-barang modal perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang relatif 

besar. Jarang ada perusahaan yang menyediakan dana dari dalam perusahaan 

sendiri untuk mendapaktan barang- barang modal tersebut. Dan untuk 

menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan perusahaan mempunyai 

beberapa alternatif pilihan yang biasa digunakan, antara lain adalah dengan 

menggunakan modal sendiri, fasilitas kredit bank, dan pembiayaan dengan  

cara leasing. 

Untuk pembiayaan dengan modal sendiri seringkali terbentur pada 

masalah keterbatasan dana perusahaan yang tersedia. Dengan demikian pula 
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apabila perusahaan menggunakan fasilitas kredit dari bank dimana perusahaan 

biasanya terbentur pada prosedur yang rumit dari pihak perbankan dan juga 

adanya pembatasan jumlah kredit yang diperoleh. Oleh karena itu, 

pembiayaan secara leasing merupakan alternatif yang sangat tepat dan 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Pembiayaan secara leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik 

bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk 

jangka waktu menengah dan panjang. Sedangkan melalui leasing mereka bisa 

dengan mudah memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang 

modal dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 4 tahun. 

Kehadiran industri leasing di Indonesia sesungguhnya belumlah terlalu 

lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari 

beberapa sumber, diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. 

Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, 

yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. 

PT. Adira Quantum Multifinance adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pembiayaan (leasing) yang memberikan kredit 

kendaraan bermotor (KKB) roda empat. PT. Adira Quantum Multifinance 

berdiri pada 7 juli 2006 dan sampai saat ini telah memiliki 242 kantor cabang 

di indonesia. PT. Adira Quantum Multifinance merupakan perusahaan yang 

sedang berkembang untuk menjadi yang terbaik diantara pesaingnya. 

Untuk memenangkan persaingan, PT. Adira Quantum Multifinance 

harus mampu memberikan jasa yang baik kepada pelanggannya. Peningkatan 
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kualitas akan jasa yang ditawarkan semakin mendapatkan banyak perhatian 

bagi perusahaan, hal ini disebabkan karena kualitas jasa dapat digunakan 

sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Disamping itu 

peningkatan kualitas jasa yang baik juga dapat menimbulkan suatu kepuasan 

pelanggan, sekaligus menarik pelanggan baru. Hal tersebut sangat 

menguntungkan perusahaan, karena melalui terpuaskannya kebutuhan 

pelanggan, pelanggan tidak akan melirik perusahaan lain. 

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2010 diketahui bahwa laju 

pertumbuhan penduduk Kota Pontianak adalah sebesar 1,72%,dengan  jumlah 

penduduk sebanyak 534.921 jiwa, dengan status jumlah penduduk terbanyak 

kedua setelah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak menjadi pasar yang 

menjanjikan bagi industri kendaraan, termasuk didalamnya kendaraan roda 

empat. Hal tersebut turut di manfaatkan oleh Industri leasing dengan 

mendirikan cabang di Kota Pontianak, cabangindustri leasingdi Kota 

Pontianak antara lain sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perusaahan Leasing di Kota Pontianak 

Tahun 2014 

 

NO Nama Perusahaan Mulai Beroperasi 

(tahun) 

1 PT. Adira Quantum Multifinance 2008 

2 PT. Federal International Finance 2006 

3 PT. OTO Finance 2003 

4 PT. SMART Finance 2010 

5 PT. Sinar Mas Multi Finance 2009 

6 PT. Busan Auto Finance 2005 

7 BCA Finance 2009 

8 Mandiri Finance 2010 

9 MNC Finance 2012 

Sumber: Data Primer 2014  
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa di Kota Pontianak cukup 

banyak perusahaan yang bergerak dibidang leasing kendaraan roda empat. 

Secara tidak langsung menggambarkan bahwa prospek pembiayaan 

kendaraan roda empat di Kota Pontianak cukup menjanjikan. 

Selain menjadi pembiayaan kendaraan roda empat, PT Adira Quantum 

Multifinance memiliki beberapa jenis usaha lain sebagai berikut: 

Tabel1.2 

PT Adira Quantum Multifinance Pontianak 

Jenis Usaha 

Tahun 2014 

NO Jenis Usaha Tahun Mulai Usaha 

1 Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor 1998 

2 Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Bekas 1998 

3 Pembiayaan Kendaraan Mobil Bekas 2008 

4 Pembiayaan Barang Elektronik, Komputer, 

Furnitur, Handphone, dan lainnya 

2008 

Sumber: PT Adira Quantum Multifinance Pontianak Tahun 2014 

Berdasarkan Tabel2di atas, diketahui bahwa PT Adira Quantum 

Multifinance memiliki jenis usaha yang cukup banyak, seluruh jenis usaha 

yang dimiliki PT Adira Quantum Multifinance merupakan usaha yang 

berhubungan dengan jasa pembiayaan. 

PT Adira Quantum Multifinance di Kota Pontianak beralamat di Jl. 

SParmanNo.88 yang merupakan cabang PT Adira Quantum Multifinance di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Jumlah pembiayaan kendaraan roda empatoleh PT. Adira Quantum 

Multifinance Tahun 2011-2013 di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel1.3 

PT. Adira Quantum Multifinance  

Jumlah pembiayaan kendaraan roda empat baru 

Tahun 2012-2014 

 

NO Tahun Jumlah 

Nasabah 

Jumlah 

Pembiayaan 

(Milyar) 

Prosentase Kenaikan / 

Penurunan 

 2012 269 orang Rp. 4,83  

 2013 479 orang Rp. 7,88  63,15 % 

 2014 526 orang Rp. 8,94 9,81 % 

Sumber: PT. Adira Quantum Multifinance CarCabang Pontianak 2014 

Berdasarkan Tabel3di atas, diketahui bahwa jumlah jumlah pembiayaan 

kendaraan roda empat di Kota Pontianak olehPT. Adira Quantum Multifinance 

tertinggi pada Tahun 2013 sebanyak 7,88 milyar. Berdasarkan Tabel di atas 

diketahui bahwa nilai pembiayaan pembelian kendaraan roda empat oleh PT. 

Adira QuantumMultifinance di Kota Pontianak setiap tahun mengalami 

peningkatan nilai kontrak pembiayaan. 

Leasing (sewa guna usaha) sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem 

kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari beberapa pihak yang 

berbeda, yaitu: 

1. Lessor yang adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang 

nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang.  

2. Lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai 

peralatan/barang yang akan di leased atau atau yang akan disewakan pihak 

penyewa/lessor.  

3. Vendor atau leveransir atau disebut supplier, sebagai pihak ketiga penjual 

suatu barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee.  
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Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik, menyangkut 

pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari 

kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara lessor dan 

lessee dibuat perjanjian financiallease /kontrak leasing. 

Bagi lessor keuntungan yang hendak dicapai dalam perjanjian 

financiallease dengan lessee semata-mata bertumpu pada terciptanya 

kepastian hukum terhadap perjanjian kontrak tentang serankaian pembayaran 

oleh lessee atas penggunaan aset yang menjadi objek lease, termasuk 

pengakuan lessee tentang penguasan objek oleh lessee yang kepemilikannya 

dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor bila 

terjadi wanprestasi oleh lessee untuk menyita objek lessee. 

Sedangkan kerugiannya dapat berupa: 

1. Sebagai pemilik, lessor mempunyai risiko yang yang lebih besar dari pada 

lessee sehubungan dengan barang lease maupun dengan kegiatan 

operasionalnya, yaitu adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga 

jika terjadi kecelakaan ataupun kerusakan atas barang orang lain yang 

disebabkan oleh lease property tersebut. 

2. Pihak lessor walaupun statusnya sebagai pemilik dari lease property tetapi 

tidak bisa melakukan penuntutan (claim) kepada pabrik/suppliernya secara 

langsung, tindakan tersebut harus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai 

barang. 

3. Sebagai pemilik barang, lessor secara hukum harus bertanggung jawab 

atas pembayaran beberapa kewajiban pajak tertentu. 
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4. Walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual leased 

property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum dapat yakin 

bahwa barang yang bersangkutan bebas dari ikatan seperti liens (gadai), 

atau kepentingan-kepentingan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan costummer services 

di PT. Adira Quantum Multifinance cabang Kota Pontianak, diketahui bahwa 

keluhan konsumen yang paling sering dikemukakan konsumen antara lain 

sebagai berikut: 

1. Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketidakjelasan perjanjian (klausul 

baku) antara pihak leasing dengan konsumen. Dimana isi perjanjian baku 

yang dibuat pihak leasing lebih mementingkan kepentingan pihak 

perusahaan leasing daripada konsumen.  

2. Ketidak jelasan besaran denda keterlambatan angsuran. 

3. Panjangnya antrian pembayaran angsuran. 

4. Tidak adanya sertifikasi bagi agen pemasaran perusahaan leasing sehingga 

tidak bisa memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada 

konsumen. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang: “Analisis Kepuasan Konsumen Pada PT. 

Adira Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak”. 

 

B. Permasalahan   

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepuasan konsumen 
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terhadap kualitas pelayanan pada Jasa pembiayaan kendaraan roda empat di 

PT. Adira Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak”. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih jelas dan terarah, maka ruang lingkup 

yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi hanya pada variabel-variabel 

penentu kualitas jasa pada pelayanan penggunaan pengguna jasa pembiayaan 

di PT. Adira Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak, yaitu: 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya tanggap (Responsiveness) 

3. Jaminan (Assurance) 

4. Empati (Empathy) 

5. Berwujud (Tangibles) 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan konsumen 

terhadap pelayanan pada Jasa pembiayaan kendaraan roda empat di PT. Adira 

Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak. 

 

E. Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk pengembangan dan penerapan teori-teori 

yang diperoleh selama menempuh perkuliah terutama yang berhubungan 

dengan ruang lingkup masalah yang diteliti, yaitu bidang pelayanan jasa. 
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2. Bagi Instansi/ Instansi 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan Jasa 

pembiayaan kendaraan roda empat di PT. Adira Quantum Multifinance 

Car Cabang Pontianak kepada konsumen. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan 

untuk referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan Jasa 

pembiayaan kendaraan roda empat di PT. Adira Quantum Multifinance 

Car Cabang Pontianak dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

1. Jasa 

Menurut Kotler(dalam Kaihatu, 2008: 69), Jasa adalah: 

“a service is any actor performance that one party can offer to 

another that is essentially intangible and does notresult in the ownership 

of anything”. Jasa adalah tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak berakibat 

pada kepemilikan atas sesuatu. 

Kualitas adalah suatu keseluruhan ciri dan karekteristik yang 

dimiliki suatu produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan pada 

penggunanya. Meskipun kualitas jasa lebih sulit didefinisikan dan dinilai 

dibanding kualitas produk, konsumen tetap akan memberikan penilaian 
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terhadap kualitas jasa yang diterimanya, dan penyedia jasa perlu 

memahami bagaimana sebenarnya harapan konsumen sehingga dapat 

merancang jasa yang ditawarkan secara efektif. 

2. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas 

produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat 

situasi sesaat. Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan 

adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima 

dimensi kualitas jasa, yaitu: keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy) dan bukti fisik 

(tangibles),. 

Perusahaan harus dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen. 

Kualitas produk jasa terletak pada kepuasan yang dirasakan konsumen. 

Kepuasan mempunyai arti yang sangat penting bagi instansi terutama 

instansi layanan publik yang berfokus pada kepuasan konsumen. Jika ingin 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen dengan baik, maka sangat perlu 

untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan kepuasan 

konsumen. 
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 berikut ini: 

Gambar 1.1 

KerangkaPemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jasa Leasing 

Jasa Leasing dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu jasa 

pembiayaan pembelian kendaraan roda empat. 

2. Kepuasan  

Kepuasan dalam penelitian ini merupakan perasaan senang atau kecewa 

konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterima di Jasa pembiayaan 

kendaraan roda empat di PT. Adira Quantum Multifinance yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesan terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dengan nilai yang diharapkan dari jasa tersebut. 

 

 

 

 

KualitasJasa: 

a. Keandalan(Reliability) 

b. Daya tanggap 

(Responsiveness) 

c. Jaminan(Assurance) 

d. Empati(Empathy) 

e. Berwujud (Tangibles) 

 

Kepuasan Konsumen 

PT. Adira Quantum 

Multifinance 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:26) mengartikan 

penelitian deskriptif yaitu “penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Dalam menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan, metode yang digunakan adalah metode verifikatif. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:7) pada dasarnya metode verifikatif 

adalah “menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui 

pengumpulan data di lapangan”. Metode verifikatif adalah metode yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan-

perhitungan statistik. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

1) Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak 

yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, 

seperti pimpinan PT. Adira Quantum Multifinance di PT. Adira 

Multi Multifinance beserta staffnya. 

2) Observasi 

Merupakan metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan secara langsung 
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terhadap objek penelitian sehingga penelitian dapat memperoleh 

data yang dibutuhkan sesuai dengan fakta yang terjadi. 

3) Kuisioner  

Yaitu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa dan 

disebarkan kepada responden guna mendapatkan jawaban yang 

sesuai dengan pertanyaan dan berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan diperoleh dari manajemen 

Jasa pembiayaan kendaraan roda empat di PT. Adira Quantum 

Multifinance Car Cabang Pontianak. Data tersebut berbentuk catatan-

catatan, dokumen dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian 

ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono(2002: 72): “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

kerakterisrik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari 

dan kemudian ditarik  kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini 

adalah para konsumen jasa pembiayaan kendaraan roda empat baru di 

PT. Adira Quantum Multifinanceyang berjumlah 479 orang. 

 



15 
 

b. Sampel 

Menurut Arikunto (2002:108): “Sampel adalah sebagian dari populasi 

yang dijadikan subyek penelitian sebagai wakil dari para populasi”. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposivesampling yaitu pengambilan sampel dengan tidak memberi 

kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi serta 

menetapkan tujuan tertentu pada sampelnya. Ketentuan sampel yang 

diambil adalah konsumen Jasa pembiayaan kendaraan roda empat di 

PT. Adira Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak yang telah 

melakukan angsuran pembiayaan minimal sebanyak 3 kali. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang 

merupakan konsumen jasa pembiayaan kendaraan roda empat di PT. 

Adira Quantum Multifinance Car Cabang Pontianak. Penentuan 

besaran sampel menggunakan rumus Slovin (Steph Ellen, eHow Blog, 

2010), sebagai berikut: 

n =    N 

  (1+n)² 

  

n = Number of samples (jumlah sampel) 

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi) 

e = Error tolerance (batas toleransi kesalahan) 

n = 100 : 1+0.05² = 100.0025 orang >>pembulatan 100 orang. 
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4. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis 

secara kuantitatif, yaitu jawaban-jawaban dari responden akan 

dikelompokkan menurut kriteria yang ada dalam masing-masing jawaban 

dari responden, kemudian dilakukan tabulasi data yang dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Adapun tahapan-tahapan analisis yang dilakukan adalah 

dengan analisis diagram kartesius.  

Diagram kartesius adalah suatu bagan yang terdiri atas 4 (empat) 

bagian yang dibatasi oleh dua garis yang terpotong tegak lurus pada titik-

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

pelaksanaan/kinerja sedangkan y merupakan rata-rata skor tingkat 

harapan/kepentingan. Rumus yang dipakai adalah : 

�̅� = 
∑𝑥𝑖

𝑛
      �̅�= 

∑𝑦𝑖

𝑛
 

Dimana : 

�̅� 

�̅� 
∑𝑥𝑖 

∑𝑦𝑖 

n 

= 

 

= 

 

= 

= 

= 

Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 

 

Skor rata-rata nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

 

Jumlah nilai atribut tingkat kinerja / kepuasan 

Jumlah nilai atribut tingkat harapan / kepentingan 

Jumlah responden 

Sumber : Nasution (2001: 58). 

Selanjutnya perhitungan tingkat atribut pelayanan tersebut 

dimasukkan kedalam diagram kartesius yang dapat dilihat pada Gambar 

1.2 berikut ini : 
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Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

Y = Kepuasan    

     Sangat penting dan tidak puas    Sangat penting dan sangat puas 

  Prioritas Utama  Pertahankan Prestasi 

   A    B 

 

 

   Kurang penting dan kurang puas     Kurang penting dan sangat puas 

  Prioritas Rendah   Berlebihan 

   C            D 

 

 

      

X = Harapan    

 

Keterangan : 

Kuadrat A : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan konsumen, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap 

sangat penting, namun manajemen belum melaksanakannya sesuai 

keinginan konsumen sehingga mengecewakan /tidak puas. 

Kuadrat B : Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan 

instansi, untuk itu wajib dipertahankan. Unsur ini dianggap sangat 

penting dan sangat memuaskan. 

Kuadrat C :  Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya 

bagi konsumen. Pelaksanaannya oleh perusahaan biasa-biasa saja 

karena dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. 
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Kuadrat D : Menunjukkan faktor yang mempengaruhi konsumen kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini dianggap 

kurang penting, tapi sangat memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


