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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kondisi persaingan perusahaan yang semakin tinggi, Setiap 

perusahaan semakin terpacu untuk memperluas pasar. Diharapkan dari 

perluasan pasar secara langsung dapat meningkatkan penjualan dan 

pendapatan, sehingga perusahaan akan lebih banyak memiliki pelanggan. Ada 

beberapa hal yang harus dipahami oleh perusahaan selaku produsen, bahwa 

semakin banyak dan meningkatnya pelanggan akan semakin sulit mengenal 

pelanggannya secara teliti. Terutama tentang suka atau tidak suka, puas atau 

tidak puasnya, pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan 

alasan yang mendasarinya. 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam pasar adalah perusahaan yang 

mampu memberikan dan menyediakan produk atau jasa yang berkualitas. 

Sehingga perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan 

peningkatan terutama pada kualitas pelayanan. Hal ini akan memberikan 

pandangan baik dimata masyarakat selaku pelanggan dan calon pelanggan 

dalam memilih barang dan jasa yang akan digunakan.  

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik disuatu perusahaan, akan 

menciptakan kepuasan bagi para pelanggannya. Setelah pelanggan merasa 

puas atas produk atau jasa yang diterimanya, pelanggan akan membandingkan 

dan memberikan penilaian pada pelayanan yang  
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diberikan. Apabila pelanggan merasa benar-benar puas, mereka akan membeli 

dan menggunakan secara berulang-ulang serta memberikan rekomendasi 

kepada calon pelanggan lainya untuk membeli atau menggunakannya. 

Pada saat ini banyak bermunculan usaha baru yang menjamur, salah 

satunya usaha dibidang pelayanan jasa berupa hotel. Hotel sebagai salah satu 

badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa penginapan keberadaannya 

benar-benar membantu masyarakat yang ingin bepergian keluar kota atau 

keluar negeri tanpa mengkhawatirkan tempat untuk menginap. Salah satunya 

di kota Sintang banyak usaha perhotelan bermunculan sehingga menjadi suatu 

ancaman persaingan bagi hotel yang sudah lama berdiri. Pada tabel berikut, 

dapat dilihat jumlah hotel di Kabupaten Sintang berdasarkan klasifikasi kelas 

dari Tahun 2000-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 

Dinas Pendapatan Daerah ( DISPENDA ) 

Hotel di Kabupaten Sintang 

 

No. Nama Hotel  KELAS TAHUN 

1. Grand Royal Hotel Hotel Bintang Dua 2016 

2. My Home Hotel Bintang Dua 2016 

3. Hotel Ladja Sintang Hotel Bintang Dua 2016 

4. Hotel Sartika Puri Sintang Hotel Melati Tiga 2007 

5. Sintang Permai Hotel Hotel Melati Tiga 2004 

6. Hotel Sakura Hotel Melati Tiga 2002 

7. Bagoes Guest House Hotel Melati Dua 2012 

8. Hotel Mitra Kapuas Hotel Melati Dua 2012 

9. Hotel Sesean Hotel Melati Dua 2002 

10. Hotel Setia Hotel Melati Dua 2002 

11. Berlian Hotel Hotel Melati Dua 2006 

12. Hotel Cika Hotel Melati Dua 2002 

       Sumber: ( Dinas Pendapatan Daerah ) DISPENDA Kabupaten Sintang 2017 
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Pada data Tabel 1.1 di atas dapat dilihat Hotel dengan kelas Bintang Dua 

berjumlah 3 Hotel, Hotel dengan kelas Melati Tiga berjumlah 3 Hotel, dan 

Hotel dengan kelas Melati Dua berjumlah 6 Hotel di Kabupaten Sintang dari 

Tahun 2000-2016. 

Salah satu hotel yang cukup lama berdiri di kabupaten Sintang ialah 

Hotel Sartika Puri Sintang. Hotel Sartika Puri Sintang merupakan Hotel  kelas 

Melati Tiga, yang secara umum banyak digunakan masyarakat untuk tempat 

menginap.  

Hotel Sartika Puri Sintang memiliki 2 jenis tipe kamar, yaitu Suite Room 

dan VIP Room yang pada Tahun 2014-2016 mengalami penurunan jumlah 

kamar yang terjual. Pada Tabel berikut dapat dilihat jumlah kamar yang terjual 

pada Hotel Sartika Puri Sintang dari Tahun 2014-2016, sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 

Hotel Sartika Puri Sintang  

Jumlah Tingkat Hunian Tahun 2014-2016 

 

No. Bulan 

Jumlah Kamar Yang Terjual 

2014 2015 2016 

Suite 

Room 

VIP 

Room 

Suite 

Room 

VIP 

Room 

Suite 

Room 

VIP 

Room 

1 Januari 30 29 23 36 38 26 

2 Februari 22 30 22 30 34 30 

3 Maret 35 25 33 27 22 20 

4 April 30 28 33 25 22 22 

5 Mei 34 34 32 36 2 68 

6 Juni 21 41 27 35 21 18 

7 Juli 28 30 13 45 20 20 

8 Agustus 30 30 24 36 16 17 

9 September 33 32 27 38 34 31 

10 Oktober 32 30 10 52 27 23 

11 November 38 27 30 35 14 22 

12 Desember 30 30 34 26 14 18 

Total 363 366 308 349 264 315 

Jumlah 729 657 579 

         Sumber : Hotel Sartika Puri Sintang 2017 

Dari data Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah hunian kamar 

Suite Room di Hotel Sartika Puri Sintang pada Tahun 2014 cukup tinggi 

sebesar 9,87% dan pada Tahun 2016 jumlah hunian kamar Suite Room 

mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 20,98%.  

Jumlah penjualan kamar pada Hotel Sartika Puri Sintang Tahun 2014-

2016, dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut: 
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Tabel 1.3 

Hotel Sartika Puri Sintang 

Jumlah Penjualan Kamar 

Tahun 2014-2016 

 

No. Tahun 
Jenis 

Kamar 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Hari 

Jumlah 

Kamar 

Tersedia 

Jumlah 

Penjualan 

Kamar 

1 2014 
Suite Room 16 365 5840 363 

VIP Room 16 365 5840 366 

2 2015 
Suite Room 16 365 5840 308 

VIP Room 16 365 5840 349 

3 2016 
Suite Room 16 366 5856 264 

VIP Room 16 366 5856 315 

        Sumber: Data Olahan 2017 

Dari Tabel 1.3 di atas dapat kita lihat jumlah penjualan kamar Suite 

Room pada Tahun 2014 sebesar 363 kamar, jumlah penjualan kamar Suite 

Room pada Tahun 2015 sebesar 308 kamar dan pada jumlah penjualan kamar 

Suite Room pada Tahun 2016 sebesar 264 kamar. 

Tingkat hunian kamar atau Room Occupancy Rate ( ROR ) yang 

menggambarkan realisasi penjualan kamar dengan jumlah kamar yang tersedia 

untuk dijual periode Tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 

Hotel Sartika Puri Sintang 

Room Occupancy Rate ( ROR ) 

Tahun 2014-2016 

 

No. Tipe Kamar 2014 2015 2016 

1 Suite Room 6,21% 5,27% 4,50% 

2 VIP Room 6,27% 5,98% 5,32% 

Total 6,24% 5,62% 4,94% 

         Sumber: Data Olahan 2017 
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Keterangan: 

 

    
                                

                                       
      

 

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai ROR setiap 

tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 ROR menurun sebesar 0,62% 

dari Tahun 2014, sedangkan pada Tahun 2016 mengalami penurunan yang 

sangat tinggi sebesar 0,66% dari Tahun 2015. 

Hotel Sartika Puri merupakan salah satu perusahaan jasa penginapan 

yang didirikan pada Tahun 2007, dengan memiliki jumlah kamar sebanyak 32 

kamar yang terdiri dari 16 kamar Suite Room dan 16 kamar VIP Room. Pada 

Tabel berikut dapat dilihat tarif  kamar / malam pada Hotel Sartika Puri 

Sintang dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5 

Hotel Sartika Puri Sintang 

Tarif Kamar Berdasarkan Jenis Klasifikasi Kamar 

 

No Jenis Kamar Tarif  

1 Suite Room Rp. 250.000,00 / Malam 

2 VIP Room Rp. 220.000,00 / Malam 

    Sumber: Hotel Sartika Puri Sintang 2016 

Berdasarkan data Tabel 1.5 dapat dilihat jumlah kamar pada Hotel 

Sartika Puri Sintang berjumlah 32 kamar, dengan jenis kamar dan tarifnya 

yaitu: Suite Room 16 kamar dengan tarif harga Rp.250.000,00/ malam dan VIP 

Room 16 kamar dengan tarif harga Rp.220.000,00 / malam dengan tambahan 

extra bed Rp.50.000,00. 
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Adapun fasilitas yang diberikan oleh pengelola atau pihak Hotel Sartika 

Puri Sintang adalah sebagai berikut: 

1. Tv Kabel. 

2. AC ( Air Conditioner ). 

3. Kulkas. 

4. Kamar Mandi + Bathub Air Panas dan Dingin + Shower. 

5. Telephone. 

6. Lemari Pakaian. 

7. Meja. 

8. Kursi. 

9. Sarapan Pagi. 

10. WiFi. 

Berikut ini adalah data pendapatan Hotel Sartika Puri Sintang priode 

Tahun 2014-2016 : 

 

Tabel 1.6 

Hotel Sartika Puri Sintang 

Perkembangan Omset Penjualan 

Tahun 2014-2016 

 

Tipe 

Kamar 

Pendapatan PerTahun 

2014 2015 2016 

Suite Room Rp. 90.750.000,00 Rp. 77.000.000,00 Rp. 66.000.000,00 

VIP Room Rp. 80.520.000,00 RP. 76.780.000,00 RP. 69.300.000,00 

Total Rp. 171.270.000,00 Rp. 153.780.000,00 Rp. 135.300.000,00 

Sumber:Hotel Sartika Puri Sintang, 2017 
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Berdasarkan data Tabel 1.5 dapat dilihat perkembangan omzet penjualan 

kamar pada Tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 

jumlah total omzet penjualan kamar. Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 

171.270.000,00 , kemudian pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 

Rp.153.780.000,00, dan pada Tahun 2016 turun menjadi Rp.135.300.000,00.  

Selain jumlah dan jenis kamar yang belum lengkap Hotel Sartika Puri 

Sintang juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas 

yang masih kurang memadai. Hal ini yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada Hotel Sartika Puri Sintang. Menurunnya kepuasan pelanggan dapat 

mempengaruhi penurunan minat pelanggan untuk menggunakan jasa pada 

Hotel Sartika Puri Sintang. Hal ini disebabkan oleh pelayanan yang masih 

kurang baik pada Hotel Sartika Puri Sintang. Oleh karena itu pihak Hotel 

harus benar-benar menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sejauh ini terdapat 15 pelanggan yang 

menyampaikan beberapa keluhan kepada pihak Hotel Sartika Puri Sintang. 

Yang terdiri dari beberapa keluhan seperti:  

1. Keluhan tentang kerapian dan kebersihan kamar.  

2. Kurang tepatnya kesediaan sarapan . 

3. Kurangnya fasilitas di kamar maupun di luar kamar.  

4. Air mandi sedikit berbau.  

5. Toilet atau kamar mandi sedikit kurang bersih.  
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Sebagai salah satu perusahaan jasa penginapan yang cukup baik di 

wilayah Sintang, maka Hotel Sartika Puri Sintang diharapkan mampu untuk 

selalu konsisten pada peranannya. Terutama pada kualitas pelayananya dalam 

upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Penelitian pada kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan hotel 

pernah dilakukan oleh Rizky Farhan (2014). Berdasarkan hasil analisis dengan 

diagram kartesius Importance and Performance Analysis yang dilakukan 

terdapat satu atribut di mana kualitas pelayanan dan fasilitas mempengaruhi 

kepuasan pelanggan.  Dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis 

terdorong untuk melakuakan penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan 

Pelanggan Hotel Sartika Puri Sintang Type Kamar Suite Room “. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana kepuasan pelanggan Hotel Sartika Puri di 

Kabupaten Sintang ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Guna membatasi ruang lingkup permasalahan sehingga pembahasan 

dapat lebih jelas dan terarah maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah 5 (lima) dimensi pelayanan yang terdiri dari:  

1. Berwujud ( tangible ). 

2. Kehandalan ( reliability ). 

3. Ketanggapan ( responsiveness ). 

4. Jaminan ( assurance ). 

5. Empati ( emphaty ). 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kepuasan pelanggan pada Hotel Sartika Puri Sintang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna mempraktekkan teori 

dan ilmu pengetahuan praktis yang diperoleh di bangku perkuliahan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat membantu dan memberikan pemikiran bagi Hotel 

Sartika Puri di Kabupaten Sintang khususnya yang berkaitan dengan 

pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

3. Bagi Almamater 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan referensi 

bagi rekan mahasiswa yang ingin melakukan dan tertarik melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sama. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakanya ketidak 

puasan dasar tertentu. Dengan adanya kebutuhan maka akan timbul rasa 

keinginan. Keinginan adalah hasrat yang kuat akan pemuas terhadap 

kebutuhan. Setelah adanya keinginan maka terciptalah permintaan. 

Permintaan adalah keinginan akan produk yang didukung dengan kemampuan 

akan kesediaan untuk membelinya. 

Berkenaan dengan kepuasan pelanggan menurut Zeithaml dan Bitner 

yang dikutip oleh Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, (2005:180-181) 

mengatakan kepuasan konsumen merupakan “ evaluasi pelanggan terhadap 

suatu produk atau layanan dalam hal apakah produk atau layanan tersebut 

telah memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka ”. 
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Dalam hubungan dengan penciptaan nilai kepuasan bagi pelanggan, 

dapat dilihat dan diukur melalui dimensi-dimensi yang menjadi fokus pada 

kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman (2002:100), antara 

lain:  

1. Keandalan ( reliability ), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat ( accurately ) dan kemampuan untuk 

dipercaya ( dependably ), terutama memberikan jasa secara tepat waktu ( 

on time ), dengan cara yang sama sesuai jadwal yang telah dijanjikan, dan 

tanpa melakukan kesalahan. 

2. Daya tanggap ( responsiveness ), yaitu kemauan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. 

3. Jaminan ( assurance ), meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka 

terbebas dari bahaya dan risiko. 

4. Empati ( empathy ), yang meliputi sikap kontak personal atau perusahaan 

untuk memahami kebutuhan dan kesulitan, konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan komunikasi atau 

hubungan. 

5. Produk-produk fisik ( tangibles ), tersedianya fasilitas fisik, pelengkapan 

dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang bias dan harus ada dalam proses 

jasa. 

 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar berikut :  

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Jasa: 

a.Tangible (berwujud). 

b. Reliabelity (kehandalan). 

c. Responsiviness (ketanggapan) 

d. Assurance (jaminan) 

e. Emphaty (empati) 
 

Kepuasan Pelanggan 

Kepentingan 

Persepsi 
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Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa kepuasan hanya dapat 

muncul dari perbandingan antara kepentingan dan persepsi kualitas jasa yang 

tercantum yaitu, Berwujud (Tangible), Kehandalan (Reliability), Ketanggapan 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance) dan Empati (Emphaty). Metode yang 

digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan adalah menggunakan 

Diagram Kartesius. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian survei, di mana dalam 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Menurut Etta Mamang 

Sangadji dan Sopiah (2013:300),  “ metode survei merupakan metode 

pengumpulan data atau informasi dengan partisipasi aktif dari konsumen 

”. Pengertian survei dibatasi pada survei sampel di mana sebagian dari 

populasi diambil untuk mewakili seluruh penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan dua cara: 

a. Data Primer 

Menurut Husein Umar (2005:130), “ Data Primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 
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kuesioner”. Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek 

penelitian, yang diperoleh melalui: 

1) Kuesioner 

Menurut Husein Umar (2000:167), “ Kuesioner adalah suatu cara 

pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan kepentingan mereka akan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut ”. Penelitian 

ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengunjung 

atau penguna jasa Hotel Sartika Puri di Kabupaten Sintang yang 

dipilih sebagai responden. 

2) Observasi 

Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengamati secara langsung kegiatan dan pelaksanaan pelayanan 

jasa Hotel Sartika Puri di Kabupaten Sintang. Penelitian ini juga 

menggunakan observasi dengan mengamati dan meminta 

langsung data yang diperlukan pada karyawan Hotel Sartika Puri 

Sintang, mengamati seberapa banyak pelanggan yang menginap 

setiap minggunya, dan mengamati fasilitas apa saja yang ada 

pada Hotel Sartika Puri Sintang. 

b. Data Sekunder,  

Menurut Husein Umar (2005:130), “ Data Sekunder merupakan data 

primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data primer atau oleh pihak lain ”. Data Skunder yang 
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diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara 

menelaah sejumlah buku, karya ilmiah dan dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, salah satunya pembukuan 

Hotel Sartika Puri di Kabupaten Sintang. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Danang Sunyoto (2012:48), “ Populasi adalah jumlah dari 

keseluruhan objek (satuan atau individu) yang karakteristiknya 

hendak diduga ”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

seluruh pelanggan jasa Hotel Sartika Puri di Kabupaten Sintang yang 

menginap di kamar suite room. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014:149), “ Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ”. Bila 

populasi besar, dan  peneliti tidak memungkin meneliti semua yang 

ada pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu) maka penelitian menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil untuk populasi harus 

betul-betul repsentatif (mewakili). Jumlah populasi dalam penelitian 

ini tidak diketahui secara pasti, maka perhitungan sempel 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

N = Jumlah sampel 

Z = Tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5% 1,96 

Moe=  Margin of error atau kesalahan maksimal yang bisa 

dikorelasi, disini ditetapkan 10% atau 0,10 

Alasan memakai rumus tersebut karena populasi tidak 

diketahui secara pasti. Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau Z 

= 1,96 dan moe 10% (0, 1), maka jumlah sampel dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

 

  
     

       
 

 

  
        

    
       

 

Berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh sampel minimal dari 

populasi sebanyak 96 orang, sehingga dapat ditetapkan jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden. 
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Taknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2014:150), “ Porposive Sampling 

merupakan penarikan sempel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan berdasarkan pertimbangan 

sesuai persyaratan; sifat-sifat, karakteristik, ciri-ciri dan kriteria ”. 

Syarat yang dipilih sebagai sampel adalah responden yang pernah 

menggunakan jasa pada Hotel Sartika Putri Sintang lebih dari dua 

kali dan berusia minimal 21 tahun. 

 

4. Teknik Analisis Data 

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Menurut Husein Umar (2005:176), “ Validitas didefinisikan 

sebagai sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu mengukur 

apa yang ingin diukur ”. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur 

tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur korelasi 

antara variabel atau item dengan skor total variabel. Uji validitas 

digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah kuesioner 

antara variabel independent atau periklanan, penjualan pribadi, 

dan promosi penjualan yang disimbolkan dengan (x) dan variabel 

dependen atau keputusan pembelian yang disimbolkan dengan 

(y). artinya apakah kuesioner yang telah dibangun tersebut sudah 

valid atau belum. 
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2) Uji Reliabilitas 

Menurut Husein Umar (2005:176), “ Reliabilitas menunjukkan 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran diulangi dua kali atau lebih ”. Reliabilitas adalah 

tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang 

memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu 

memberikan hasil ukur yang terpecaya (reliabel). Reliabilitas 

merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen 

pengukur yang baik. Reliabilitas terkadang disebut juga sebagai 

kepercayaan, keterandalan, konsistensi, kestabilan, dan 

sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya 

sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan 

pengukuran (measurement error). 

Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik alpha 

cronbach. Alpha cronbach adalah koefisien keandalan yang 

menunjukan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara 

positif berkorelasi satu sama lain. Menurut Husein Umar 

(2005:207),  mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 

0-1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai, misalnya 

0-10 atau 0-100 maka dapat menngunakan rumus alpha 

cronbach sebagai berikut: 
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Rumus reliabilitas alpha cronbach: 

 

r = [
 

   
]     

    

     

 

Dimana : 

r  =  reliabilitas instrumen 

k  =  banyak butir pertanyaan 

∑     =  jumlah varian butir 

     = varian total 

 

b. Alat Analisis 

Menurut Husein Umar (2003:251-253), “ Kepuasan pelanggan dapat 

dianalisis dari dua dimensi yaitu dari  kepentingan  atas suatu  dan 

kenyataan ( kepuasan ) yang diterima konsumen ”. Dalam dimensi 

ini pernyataan kepentingan dan kepuasan menggunakan skala likert 

yaitu skala yang berhubungan dengan pernyataan tentang sikap 

seseorang terhadap sesuatau. 

 

Tabel 1.7 

Bobot Penilaian 

 

 

Kepuasan  Kepentingan 

Pengukuran Bobot Pengukuran Bobot 

Sangat Puas 5 Sangat Penting 5 

Puas 4 Penting 4 

Kurang Puas 3 Kurang Penting 3 

Tidak Puas 2 Tidak Penting 2 

Sangat Tidak Puas 1 Sangat Tidak Penting 1 
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Masing-masing atribut penentu kualitas jasa ditentukan peringkat 

kepentingan rata-rata dengan variasi nilai 1 sampai 5 dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

  ̅   
   

 
                ̅  

   

 
 

 

Di mana: 

 

  = Skor rata-rata tingkat kepuasan 

  = Skor rata-rata tingkat kepentingan 

  = Jumlah responden 

  = Total skor tingkat kepuasan 

  = Total skor tingkat kepentingan 

 

Selanjutnya data tersebut diplot nilainya pada diagram kartesius. 

Diagram kartesius adalah bangunan yang terdiri dari 4 bagian yang 

dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik tegak 

lurus pada titik X dan Y. Titik X merupakan rata-rata dari skor 

tingkat kenyataan (kepuasan), sedangkan Y merupakan rata-rata 

kepentingan. 
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Pada gambar berikut ini dapat dilihat diagram kartesius: 

 

Gambar 1.2 

Diagram Kartesius 

 

 

 

 

 

 

Skala empat kuadran tersebut terdiri dari: 

1) Kuadran A 

Kinerja suatu variabel adalah lebih rendah dari keinginan 

konsumen sehingga perusahaan harus meningkatkan kinerjanya 

agar optimal. 

2) Kuadran B 

Kinerja dan keinginan konsumen pada suatu variabel berada pada 

tingkat tinggi dan sesuai, sehingga perusahaan cukup 

mempertahankan kinerja variabel tersebut. 
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3) Kuadran C 

Kinerja dan keinginan konsumen pada suatu variabel berada pada 

tingkat rendah, sehingga perusahaan belum melakukan 

perbaikan. 

4) Kuadran D 

Kinerja perusahaan dalam tingkat tinggi tetapi keinginan 

konsumen akan kinerja dari variabel tersebut hanya rendah, 

sehingga perusahaan perlu mengurangi hasil yang dicapai agar 

dapat mengefisienkan sumber daya perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


