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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi era globalisasi, pendidikan merupakan sebuah 

hal mutlak bagi seseorang agar memiliki daya saing yang tinggi. Tanpa 

memiliki pendidikan yang memadai,seorang anak akan sulit menghadapi 

persaingan tenaga kerja yang makin kompetitif. Pendidikan adalah salah 

satu kebutuhan dasar kehidupan manusia yang akan menentukan kualitas 

hidup manusia. Walaupun bukan satu-satunya faktor yang menentukan, 

tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan  merupakan kunci sukses 

hidup seseorang dan ilmu pengetahuan diraih melalui pendidikan. 

Pendidikan juga diyakini berperan penting dalam upaya 

pengentasan kemiskinan, baik miskin ilmu, mental, fisik maupun materi. 

Berbagai program pun diselenggarakan untuk memenuhi hak pendidikan 

ini, misalnya program wajib belajar sembilan tahun dan berbagai sekolah 

gratis. Sayangnya, berbagai program yang dijalankan hanya 

memperhatikan peningkatan akses pendidikan masyarakat dan 

pembangunan fasilitas pendidikan. Tidak salah, karena masih banyak 

masyarakat yang sulit untuk mengakses pendidikan, baik karena kendala 

finansial, jarak, informasi maupun pemahaman. Hanya saja perlu juga 

diperhatikan bahwa upaya membentuk SDM yang memiliki daya saing 

tinggi menuntut adanya pendidikan yang berkualitas, bukan sekedar ada. 

Masalah kualitas merupakan salah satu hal penting yang perlu 



2 

 

mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak dalam menjalankan 

strategi operasinya suatu perusahaan. 

Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang memberikan/ 

menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada pelanggannya (siswa) 

untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan yang 

diselenggaraka dengan cara yang sistematis dan konsisten. Lembaga 

pendidikan diyakini mempunyai tugas yang sangat penting yaitu 

menyiapkan sumber daya manusia agar mampu bertindak sebagai agen 

perubahan dalam transformasi sosial menuju terciptanya masyarakat yang 

positif serta lebih baik. Kualitas dalam bidang pendidikan sama 

pentingnya dengan kualitas dalam bidang bisnis. Permasalahan kualitas 

dalam bidang pendidikan mempunyai arti yang sangat penting dalam 

rangka memberikan kualitas belajar mengajar yang sesuai dengan 

kurikulum dan harapan siswa yang nantinya akan menghasilkan SDM 

yang memiliki intelektual dan kualitas. 

Kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas ini menjadi 

tantangan bagi institusi pendidikan. Beragam status pun dikejar, mulai dari 

akreditasi, sistem manajemen, hingga membuka kelas akselerasi dan 

internasional untuk menunjukkan kualitas suatu instansi pendidikan. 

Akhirnya kualitas pendidikan menjadi komoditi bisnis, padahal salah satu 

cara mengetahui kualitas pendidikan adalah dengan mengukur kualitas 

layanannya. Dan itu artinya kualitas pendidikan ditentukan oleh 

pelanggan, bukan pihak penjual status. Kualitas suatu sekolah tidak diukur 
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dari luasnya area, megahnya bangunan sekolah atau tingginya nilai raport 

siswa. Kualitas sekolah lebih ditentukan oleh kualitas pelayanan yang 

diberikan yang salah satu proses identifikasinya dapat dilakukan melalui 

pengukuran kepuasan pelanggan, dalam hal ini para peserta didik (siswa). 

Untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi, diperlukan adanya 

pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan, dengan 

mengembangkan komitmen setiap orang yang ada dalam lembaga untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu pihak sekolah harus 

melakukan serangkaian adaptasi demi kelangsungan hidupnya. Tujuanya 

agar terciptanya suatu kepuasan yang tercipta di lingkungan sekolah 

terutama yang bisa mendukung dan mempengaruhi aspek kepuasan  

peserta didik (siswa). 

SMA Negeri 1 Bengkayang merupakan salah satu lembaga 

pendidikan di tingkat menengah yang berusaha menciptakan suasana yang 

kondusif bagi siswanya untuk mencapai tujunan kepuasan tersebut. 

Komponen yang terlibat dalam pencapaiyan kondisi tersebut adalah 

peserta didik (siswa) dan lingkungan sekolah (fasilitas). Hal-hal tersebut 

akan diuraikan  lebih lanjut dibawah ini. 

Berikut perkembangan jumlah peserta didik (siswa) di SMA 

Negeri 1 Bengkayang Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Jumlah Peserta Didik (Siswa) 

Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 

Tahun Jumlah Siswa Jumlah 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

2012/2013 206 170 149 525 

2013/2014 200 192 165 557 

2014/2015 200 178 185 563 

             Sumber: SMA Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah peserta didik 

di SMA Negeri 1 Bengkayang dari Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 

mengalami penurunan. Pada Tahun Pelajaran 2013/2014 perkembangan 

jumlah peserta didik mengalami penurunan sebesar 6,09% dibandingkan 

Tahun Pelajaran 2012/2013. Sedangkan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 

perkembangan jumlah peserta didik mengalami penurunan sebesar 1,07% 

dibandingkan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Pada Tabel 1.2 berikut ini akan disajikan mengenai jumlah siswa 

yang pindah dan keluar dari SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun Pelajaran 

2012/2013-2014/2015. 

Tabel 1.2 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Jumlah Siswa yang Pindah dan Keluar 

Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 

Tahun Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah 

Pindah DO Pindah DO Pindah DO 

2012/2013 3 3 2 2 5 3 18 

2013/2014 4 5 2 3 5 2 21 

2014/2015 5 1 7 3 6 1 23 

Sumber: SMA Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 
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Tabel 1.2 menunjukan bahwa siswa yang pindah dan berhenti di 

SMA Negeri 1 Bengkayang dari Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 

mengalami kenaikan. Pada Tahun Pelajaran 2013/2014 perkembangan 

jumlah siswa yang pindah dan berhenti mengalami kenaikan sebesar 

16,67% dibandingkan Tahun Pelajaran 2012/2013. Sedangkan pada Tahun 

Pelajaran 2014/2015 perkembangan jumlah siswa yang pindah dan 

berhenti mengalami kenaikan sebesar 9,52% dibandingkan Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

Pada Tabel 1.3 berikut ini akan disajikan mengenai tingkat 

kenaikan kelas dan kelulusan siswa SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun 

Pelajaran 2012/2013-2014/2015. 

Tabel 1.3 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Jumlah Kenaikan Kelas dan Kelulusan Siswa 

Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 

Tahun Kelas X Kelas XI Kelas XII 

Naik Tidak Naik Tidak Lulus Tidak 

2012/2013 192 8 165 1 141 - 

2013/2014 178 13 185 2 158 - 

2014/2015 192 2 165 3 177 - 

Jumlah 562 23 515 6 476 - 

Sumber: SMU Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 

 

 Tabel 1.3 dapat dilihat pada Tahun Pelajaran 2012/2013 SMA 

Negeri 1 Bengkayang jumlah siswa kelas X yang tidak naik kelas 

sebanyak 8 orang atau sebesar 4,17%, siswa kelas XI yang tidak naik kelas 

sebanyak 1 orang atau sebesar 0,60. Sedangkan pada Tahun Pelajaran 

2013/2014 SMA Negeri 1 Bengkayang jumlah siswa kelas X yang tidak 

naik kelas sebanyak 13 orang atau sebesar 7,30%, siswa kelas XI yang 
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tidak naik kelas sebanyak 2 orang atau sebesar 1,08%. Pada Tahun 

Pelajaran 2014/2015 SMA Negeri 1 Bengkayang jumlah siswa kelas X 

yang tidak naik kelas sebanyak 2 orang atau sebesar 1,04%, siswa kelas XI 

yang tidak naik kelas sebanyak 3 orang atau sebesar 1,81%. Adapun 

mengenai tingkat kelulusan siswa kelas XII di SMA Negeri 1 Bengkayang 

dari Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015 mencapai 100%.  

 Pada tabel 1.4 berikut ini dapat dilihat nilai rerata Ujian Nasional 

menurut mata pelajaran jurusan IPA di SMA Negeri 1 Bengkayang : 

Tabel 1.4 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Nilai Rerata Ujian Nasional Menurut Mata Pelajaran Pada 

Jurusan IPA 

Tahun 

Pelajaran 

Mata Pelajaran Rerata 

B.Ind B.Ing MTK Fisika Kimia Biologi 

2012/2013 7,19 6,90 7,26 6,69 7,37 3,08 6,41 

2013/2014 7,28 7,83 5,65 6,19 7,11 6,87 6,82 

2014/2015 7,49 6,46 7,18 7,37 4,71 6,32 6,59 

Sumber: SMA Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPA di SMA Negeri 1 Bengkayang dari Tahun 

Pelajaran 2012/2013-2014/2015 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 

Pelajaran 2013/2014 perkembangan nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPA mengalami penurunan sebesar 6,40% 

dibandingkan Tahun Pelajaran 2012/2013. Sedangkan pada Tahun 

Pelajaran 2014/2015 perkembangan nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPA mengalami kenaikan sebesar 3,37% 

dibandingkan Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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Tabel 1.5 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Nilai Rerata Ujian Nasional Menurut Mata Pelajaran Pada 

Jurusan IPS 

Tahun 

Pelajaran 

Mata Pelajaran Rerata 

B.Ind B.Ing MTK Ekonomi Sosiologi Geografi 

2012/2013 6,99 6,96 3,42 7,75 8,31 7,72 6,89 

2013/2014 6,74 6,93 6,69 5,21 6,97 6,50 6,51 

2014/2015 6,83 5,86 5,44 5,63 7,01 6,59 6,23 

Sumber: SMA Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPS di SMA Negeri 1 Bengkayang dari Tahun 

Pelajaran 2012/2013-2014/2015 mengalami penurunan. Pada Tahun 

Pelajaran 2013/2014 perkembangan nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPA mengalami penurunan sebesar 5,15% 

dibandingkan Tahun Pelajaran 2012/2013. Sedangkan pada Tahun 

Pelajaran 2014/2015 perkembangan nilai rerata Ujian Nasional menurut 

mata pelajaran pada jurusan IPS mengalami kenaikan sebesar 4,30% 

dibandingkan Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Pada Tabel 1.6 berikut ini dapat dilihat jumlah tenaga pendidik 

pada SMA Negeri 1 Bengkayang Tahun 2012/2013-2014/2015 : 

Tabel 1.6 

SMA Negeri 1 Bengkayang 

Jumlah Tenaga Pendidik (Guru) 

Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian 

Tahun 2012/2013-2014/2015 

Sumber: SMA Negeri 1 Bengkayang, Tahun 2015 

No Tingkat pendidikan 
Status Kepegawaian 

Jumlah 
Guru Tetap Guru Tidak Tetap 

1 D3 - 1 1 

2 S1 27 5 32 

3 S2 2 - 2 

 Jumlah 27 2 35 
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Tabel 1.6 menunjukkan bahwa tenaga pendidik (Guru) SMA 

Negeri 1 Bengkayang pada Tahun Pelajaran 2012/2013-2014/2015  

berjumlah 35 orang yang terdiri dari D3 sebanyak 1 orang, Sarjana (S-1) 

sebanyak 32 orang, dan Sarjana (S-2) sebanyak 2 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa, tenaga pendidik Pada SMA Negeri 1 Bengkayang 

memiliki pendidikannya mayoritas sarjana (S-1). Dengan demikian SMA 

Negeri 1 Bengkayang memenuhi syarat standar pendidikan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan Siswa Di SMA 

Negeri 1 Bengkayang”. 

B. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat 

permasalahan yaitu “Bagaimana Tingkat Kepuasan Siswa di SMA Negeri 

1 Bengkayang”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka untuk membuat 

penulis menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 

penulis telah membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu dengan 

meliputi 5 dimensi : 

1. Reliability (keandalan) 

2. Responsiveness (daya tanggkap) 
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3. Assurance (jaminan) 

4. Emphaty (empati) 

5. Tangibles (berwujud) 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan 

siswa di SMA Negeri 1 Bengkayang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis  

Untuk menambah wawasan keilmuan dan sebagai sarana untuk 

menerapkan ilmu yang didapat selama berada di bangku kuliah. 

2. Bagi pihak sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan  

sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan khususnya yang berkaitan dengan  kepentingan dan 

kepuasan siswa. 

3. Bagi pihak lain 

Merupakan bahan bacaan penambah ilmu pengetahuan dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia. 

F. Kerangka Pemikiran 

Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah 

dia mengalami suatu kinerja (atau hasil) yang telah memenuhi berbagai 

harapannya. Menurut Irine (2009:61): “Kepuasan adalah tingkat perasaan 
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seseorang (pelanggan) setelah membandingkan antara kinerjaatau hasil 

yang dirasakan (pelayanan yang diterima dan dirasakan) dengan yang 

diharapkannya”. Sedangkan menurut Philip Kotler (2004:42): “Kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa seorang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya”. Seperti dijelaskan dalam definisi 

di atas, kepuasan merupakan fungsi dari persesi/kesan atas kinerja dan 

harapan. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak puas. 

Berbagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pasti 

memperhatikan pelayanan kepada setiap konsumen yang menggunakan 

jasanya agar kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa tersebut terus 

meningkat. Dalam dimensi kualitas jasa yang menurut Parasuraman et al 

yang dikutip oleh Tjiptono (2012:174-175) terdiri dari 5 (lima) dimensi, 

yaitu: 

1. Reliabilitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak 

pertama kali. 

2. Daya tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka dengan segera. 

3. Jaminan (Assurance), berkenaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya 

(trust) dan keyakinan pelanggan (confidence). 

4. Empati (Empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan penampilan fisik fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan.  
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  Dimensi Kepuasan: 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 

3. Jaminan (Assurance) 

4. Empati (Empathy) 

5. Berwujud (Tangible) 

Pada Gambar 1.1  dapat dilihat kerangka pemikiran kepuasan siswa 

SMA 1 Bengkayang sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut M. Hariwijaya M. 

Djaelani (2004:39): “Penelitian deskiptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk meneliti dan menentukan informasi sebanyak-

banyaknya dari suatu fenomena”.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:44): “Observasi 

ialah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan 

pencatatan terhadap fenomena yang diteliti”. 

 

Kepuasan Siswa 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Teknik ini 

dipergunakan oleh penulis sebagai cara untuk memperoleh data 

dengan jalan mengadakan wawancarasecara langsung dengan 

karyawan yang berhubungan dengan pokok pembahasan pada 

penulis. 

c. Kuesioner 

Menurut M. Hariwijaya M. Djaelani (2004:42): “Kuesioner 

atau angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa 

serangkaian daftar pertayaan untuk dijawab responden”. Kuesioner 

dapat disebut juga sebagai interview tertulis di mana responden 

dihubungi melalui daftar pertanyaan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah ”Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam 

penelitian ini populasi yang diambil adalah semua siswa SMA 

Negeri 1 Bengkayang pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yaitu 

sebanyak 535 siswa. 
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b. Sampel 

Menurut Sugiyono, (2009:62): ”Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu”. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

pengumpulan sampel secara sengaja (purposive sampling) artinya 

penarikan sampel berdasarkan pertimbangan mengingat adanya 

keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Menurut Umar (2005:146):  

“Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada pendapat Slovia”: 

n = 
 

      
 

Dimana :  

n = jumlah sampel  

N = Jumlah populasi  

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, 

penggunaan e dalam penelitian ini adalah 10%. 

Sehingga,  n =            
   

  (   )(   ) 
=
   

    
                  

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan  dan hasil 

pengambilan sampel kemudian dihitung dengan jumlah 

ditolerin yang diinginkan 10% jadi hasulnya 84,25 supaya 

lebih memudahkan penulis dalam penelitian ini penulis 
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membulatkannya menjadi 100 responden dan jumlah sampel 

yang ditentukan penulis adalah 100 responden. 

 

 

4. Teknik Analisis Data 

Adapun alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner 

yang disebarkan kepada responden. 

Kuesioner dibuat untuk menjawab dua informasi pokok, yaitu 

informasi tentang kepuasan dan kepentingan skala likert sebagai 

berikut: 

Untuk mengukur nilai harapan dan kepuasan konsumen atau 

pelanggan akan digunakan skala likert. Kemudian skala likert 

tersebut akan diberikan bobot sebagai berikut : 

Kepuasan       Nilai  Harapan Nilai 

           Sangat Puas         5 Sangat Penting  5 

           Puas           4 Penting  4 

          Cukup Puas          3 Cukup Penting  3 

          Kurang Puas          2 Kurang Penting  2 

          Tidak Puas          1 Tidak Penting  1 

Analisis dalam penulisan ini menggunakan diagram 

kartesus 

Diagram kartesius adalah suatu bangunan yang terdiri atas 4 

(empat) bagian yang dibatasi oleh dua garis yang terpotong tegak 
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lurus pada 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 yaitu : 

 ̅ = 
∑  

 
       ̅= 

∑  

 
 

  ̅ : Skor rata-rata nilai atribut tingkat kinerja kepuasan  

 ̅ : Skor rata-rata niali atribut tingkat harapan/kepentingan 

∑ Xi : Jumlah nilai atribut tingkat kinerja/kepuasan  

∑ Yi : Jumlah nilai atribut tingkat harapan/kepentingan  

n : Jumlah responden 

Selanjutnya perhitungan tingkat Kepuasan tersebut dimasukaan 

ke dalam diagram kartesius yang dapat dilihat: 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 

    Y= Kepentingan  

    Sangat Penting dan tidak puas      Sangat penting dan sangat puas 

                Prioritas Utama        Pertahankan Persepsi 

                         A      B 

 

 

 

 

                 Kurang penting dan kurang puas      Kurang penting dan sangat puas 

             Prioritas Rendah        Berlebihan 

  C      D 

 

 

 

 

  

            X = Kepuasan  
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Keterangan :  

Kuadran A : Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur 

jasa yang dianggap sangat penting, namun manajemen 

belum melaksanakan sesuai keinginan pelanggan sehingga 

mengecewakan/tidak puas. 

Kuadran B: Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil 

dilaksanakan    perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. 

Unsur ini dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. 

Kuadran C: Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting 

pengaruhnya bagi pelanggan. Pelaksanaan oleh 

perusahaan biasa-biasa saja karena dianggap kurang 

penting dan kurang memuaskan. 

Kuadran D :  Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan kurang 

penting, tetapi pelaksanaannya berlebihan. Faktor ini 

dianggap kurang penting, tetapi sangat memuaskan. 

 

 


