
 

III.  METODE PENELITIAN 

3.1. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional ini mencakup pengertian yang 

digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan analisis terhadap 

tujuan penelitian. 

 

Benih adalah bibit atau biji dari tanaman yang digunakan untuk 

ditanam atau disemaikan. 

Benih jagung hibrida adalah benih jagung varietas hibrida yang 

memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, umur tanaman pendek, 

tahan terhadap hama penyakit, dan tanggap terhadap pemupukan. 

 

Petani jagung hibrida adalah semua petani yang menanam dan 

mengelola jagung dengan menggunakan benih jagung hibrida dengan 

tujuan memperoleh keuntungan yang maksimum. 

Karakteristik petani adalah spesifikasi petani menurut umur, 

pendidikan, luas lahan, pendapatan usaha tani, pengeluaran usaha tani, 

status lahan, pengalaman usaha tani, pendapatan dan lain-lain. 

 



43 
 

Sikap petani yaitu evaluasi secara keseluruhan terhadap suatu produk 

input usaha tani yang akan dibeli untuk memuaskan kebutuhan 

berdasarkan atribut-atribut yang melekat 

 

Kepuasan petani merupakan evaluasi purnabeli, alternatif yang dipilih 

sekurang kurangnya sama atau melampaui harapan petani sedangkan 

ketidakpuasan petani muncul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Kepuasan petani diukur melalui atribut yang ada. 

 

Atribut benih jagung hibrida yaitu sekumpulan ciri-ciri atau 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk benih jagung hibrida 

meliputi : merk, promosi, produktivitas, umur, daya tumbuh, ukuran 

batang, ukuran tongkol, ketahanan hama dan penyakit, bentuk klobot 

dan harga benih.  

 

Atribut merk benih jagung hibrida adalah nama, tanda, simbol, atau 

kombinasi yang mengidentifikasikan pembuat atau produsen dari 

produk benih yang dipasarkan (dihitung dalam satuan skala Likert). 

 

Atribut Promosi benih jagung hibrida merupakan aktivitas yang 

membuat komunikasi hubungan antara produk benih yang dipasarkan 

dan membujuk target konsumen (petani)  untuk membelinya 

berdasarkan intensitas promosi yang ada (dihitung dalam satuan skala 

Likert). 

 

Atribut produktivitas jagung adalah jumlah hasil atau produksi palawija 

(jagung) selama satu periode. (dihitung dalam satuan skala Likert). 
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Atribut umur panen adalah umur jagung ketika panen dan diukur dalam 

satuan hari.  Umur panen merupakan komponen bagian dari varietas 

jagung hibrida (dihitung dalam satuan skala Likert). 

 

Atribut daya tumbuh benih jagung hibridaadalah atribkemamptuan 

benih memiliki persentase kemampuan yang baik untuk berkecambah 

dan tumbuh (dihitung dalam satuan skala Likert). 

 

Atribut ukuran tongkol jagung adalah ukuran atau diameter bagian 

organ betina jagung tempat biji atau bulir menempel (dihitung dalam 

satuan skala Likert). 

 

Atribut ukuran batang merupakan ukuran atau diameter bagian tubuh 

tanaman yang menopang tegak tanaman (dihitung dalam satuan skala 

Likert). 

 

Atribut ketahanan hama dan penyakit adalah kemampuan suatu 

tanaman tahan atau rentan  terhadap hama dan penyakit yang 

menyerang tanaman jagung (dihitung dalam satuan skala Likert). 

 

Atribut bentuk klobot adalah bentuk kulit yang tidak menutup atau 

menutup baik buah atau bulir jagung (dihitung dalam satuan skala 

Likert). 

 

Atribut harga benih jagung hibrida adalah harga beli benih jagung 

hibrida oleh petani jagung dalam satu kali musim tanam dan diukur 

dalam satuan rupiah per kilogram (dihitung dalam satuan skala Likert). 
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Atribut ketersediaan benih yaitu kemudahan petani dalam mendapatkan 

benih, baik benih bersubsidi dikios saprotan kelompok tani maupun di 

kios saprotan umum (dihitung dalam satuan skala Likert). 

 

Model multiatribut Fishbein adalah tehnik yang digunakan untuk 

memperoleh konsistensi antara sikap dan perilaku konsumen, penilaian 

suka dan tidak suka serta penilaian positif dan negatif terhadap atribut 

benih varietas hibrida. 

 

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan suatu teknik 

penerapan yang digunakan untuk mengukur atribut dari tingkat 

kepentingan (importance) dan tingkat pelaksanaan/kinerja 

(performance) yang berguna untuk pengembangan program pemasaran 

yang efektif. 

 

Customers Satisfaction Indeks adalah metode yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan 

melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk dan jasa. 

 

3.2. Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati 

Agung dan Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten 

Lampung Selatan.  Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung 

Selatan  merupakan sentra pengembangan agribisnis jagung, khususnya 
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jagung varietas hibrida di Provinsi Lampung.  Kecamatan Jati Agung 

dan Tanjung Bintang dipilih dengan pertimbangan bahwa kecamatan 

tersebut memiliki produksi jagung yang tinggi di Kabupaten Lampung 

Selatan.  Pengambilan data dilaksanakan bulan Agustus 2013 hingga 

November 2013.   Responden dalam penelitian ini adalah petani jagung 

varietas hibrida.  Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan tmetode acak sederhana atau simple random  sampling.  

Penentuan jumlah sampel mengacu pada Soegiarto (2003), dengan 

rumus : 

 

222

22

SZNd

SNZ
n


  

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah petani  

S
2
 = Varian sampel (5%) 

Z = tingkat kepercayaan (95% =1,96)  

d = derajat penyimpangan (5%) 

 

Perincian jumlah responden ditentukan dari masing-masing wilayah (ni) 

dan dipergunakan alokasi proposional sebagai berikut: 

 

n

nN
n i

i 
 

 

Keterangan : 

ni =  Jumlah sampel i 

Ni =  Jumlah petani wilayah i 

N =  Jumlah petani 

n =  Jumlah sampel keseluruhan 
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Jumlah sampel yang di ambil sebagai responden di Desa Sumber Jaya 

sebanyak 38 orang dari 356 petani jagung hibrida dan 30 orang di Desa 

Lematang dari 268 petani jagung hibrida.  Secara terperinci dapat di 

lihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6.  Jumlah responden penelitian analisis sikap dan kepuasan 

petani  terhadap benih jagung hibrida di Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

Desa Jumlah populasi  

(Orang) 

Jumlah responden 

(Orang) 

Sumber Jaya 

Lematang 

356 

268 

38 

30 

Jumlah 624 68 

 

 

   
 

68
)05,0()96,1(05,0624

)05,0()96,1(624
22

2




n  

 

Jumlah sampel Desa Sumber Jaya: 

38
624

68.356
1 n   

Jumlah sampel Desa Lematang : 

30
624

68268.

2 n
 

 

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dan pengamatan 

langsung.  Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber primer sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.  
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Seluruh data primer yang diperoleh dari responden diperoleh dengan 

menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan 

sebelumnya.  Kuisioner berupa pertanyaan terbuka dan tertutup.  

Seluruh data primer yang diperoleh dari responden diperoleh dengan 

menggunakan kuisioner (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan 

sebelumnya.  Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi 

pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

Pengolahan data dilakukan dengan melihat perbandingan tiga produk 

benih jagung hibrida yang  menguasai pasar benih jagung di Provinsi 

lampung yaitu P27, BISI2, dan NK 22.  Berikut ini adalah deskripsi 

singkat mengenai produk-produk benih jagung tersebut. 

a. P27 

Benih jagung hibrida P27 diproduksi oleh PT. Dupont Indonesia.  

Varietas P27 merupakan pengembangan dari benih jagung hibrida  

P21 dengan berbagai keunggulan, termasuk produksi panen yang 

memiliki kualitas lebih unggul dan kuantitas tinggi. 

 

Batang tanaman P27 , dari varietas jenis ini memiliki batang besar, 

kokoh dan mempunyai akar-akar tanaman yang kuat. sehingga tetap 

mampu berproduksi dengan hasil baik meskipun dalam hal kondisi 

cuaca ekstrem serta kurang suburnya lahan.  P27 juga kebal 

terhadap serangan hama jamur bule.  Masa tanamnya juga lebih 

pendek antara 100-110 hari.  Selain itu varietas P27 mampu 
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berproduksi jumlah rata-rata 8 sampai 10 ton jagung pipil kering 

untuk setiap hektarnya. 

b. BISI 2 

Benih jagung hibrida BISI 2 dirilis pada tahun 1995.  BISI 2 adalah 

benih yang diproduksi oleh PT BISI int,  Jagung hibrida BISI-2 

termasuk dalam golongan hibrida silang tunggal (singgle cross). 

BISI 2 mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh jagung 

hibrida yang lain.  BISI 2 memiliki kemampuan genetik untuk 

menghasilkan 2 tongkol jagung yang sama besar dalam satu 

tanaman, tidak ada pada varietas jagung yang lain.   

 

BISI 2 memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan 

yang sangat baik, membuat jagung hibrida BISI 2 bisa ditanam di 

lahan manapun di Indonesia. Benih ini bisa dipanen saat masak 

fisiologis yaitu umur sekitar 103 hari. 

c. NK 22 

Benih jaung hibrida NK22 diproduksi oleh PT Syngenta Indonesia 

da dilepas tahun 2003.  Benih ini adalah jenis hibrida F1 dari silang 

tunggal (single cross) antara galur tropis NP 5024 dengan galur 

tropis NP 5063 yang dikembangkan oleh PT. Novartis (Thailand).  

 

Benih ini memiliki kemampuan masak fisiologis pada umur 98 hari.  

NK22 memiliki potensi hasil 10 ton pipilan kering per hektarnya.  

Benih ini mampu tahan terhadap penyakit bulai, hawar daun, dan 
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karat. Benih NK22 mapu beradaptasi pada dataran rendah sampai 

ketinggian 850 m dpl. 

 

Pengolahan data juga dilakukan dengan membagi luas lahan petani ke 

dalam tiga kelas, yaitu petani kecil (>1 ha), petani sedang (>2 ha) dan 

petani besar ( 2≤ ha) yang ditunjukkan pada tabel 7.. 

 

Tabel 7. Pengelompokkan petani berdasarkan luas lahan  

Kategori  Luas Lahan (Ha) Jumlah responden 

(Orang) 

Petani kecil 

Petani sedang 

Petani besar 

>1 

>2 

2≤ 

14 

35 

19 

Jumlah  68 

 

 

Sebelum data yang didapatkan dari hasil kuisioner ini diolah, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuisioner.  

Pengujian kuisioner akan dilakukan kepada 30 responden petani diluar 

dari petani responden penelitian.  Tujuan pengujian ini yaitu untuk 

mengetahui apakah isi atau data dari butir-butir pertanyaan tersebut 

sudah sah (valid) dan handal (reliable).  Apabila data dari butir-butir 

pertanyaan tersebut sudah valid dan reliable maka data tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur kandungan instrumen yang ada.  Berikut 

pengujian yang dilakukan yaitu : 

 

3.3.1. Uji Validitas 

 

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner.  Suatu kuesioner yang di katakan valid jika 
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pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut.  Validitas 

dihitung menggunakan SPSS 16.0.  Batasan r tabel maka dengan 

N = 30 maka didapat r tabel sebesar 0,361. Artinya jika nilai 

korelasi lebih dari batasan yang ditentukan maka item dianggap 

valid, sedangkan  jika kurang dari batasan yang ditentukan maka 

item dianggap tidak valid(Priyatno, 2010).. 

 

3.3.2. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kereliabelan dari 

atribut-atribut yang diajukan pada responden dalam kuesioner.  

Uji reliabilitas menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang.   Pengambilan 

keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan Cronbach’s 

Alpha 0,6.   Priyatno (2010) menyatakan  jika reliabilitas kurang 

dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

diatas 0,8 adalah baik. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

 

Data dan informasi yang didapat diolah dan dianalisis secara kualitatif 

dan kuantitatif.  Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik petani dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan 

petani.  Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat 

analisis multiatribut Fishbein untuk mengukur sikap konsumen 
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terhadap atribut produk, sedangkan Important Performance Analysis 

(IPA) dan Customers Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk 

mengukur kepuasan konsumen. 

 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

 

Analisis deskkriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara menggambarkan atau 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa ada maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.  Statistik deskriptif dapat digunakan bila 

hanya ingin mendeskripsikan sampel saja, dan tidak ingin 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana 

sampel diambil.  Sedangkan analisis deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti manusia, suatu objek, suatu kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.  

 

Analisis deskriptif hanya memberikan informasi data yang 

dipunyai.  Analisis ini mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 

sitiasi-situasi tertentu.  Pada penelitian ini analisis deskriptif 

digunakan untuk menganalisis karakteristik petani dan proses 

pengambilan keputusan petani dalam pemakaian benih jagung 

hibrida.  Analisis deskriptif ini disajikan dalam bentuk uraian, 

tabulasi sederhana dan tabulasi crosstab.  
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3.4.2. Analisis Multiatribut Fishbein 

 

Model multiatribut Fishbein digunakan untuk memperoleh 

keselarasan antara sikap dan perilaku konsumen, penilaian suka 

dan tidak suka serta penilaian positif dan negatif terhadap atribut 

yang melekat pada benih hibrida.  Model multiatribut Fishbein 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap konsumen terhadap 

berbagai merek dari suatu produk.  Pada model ini sikap 

konsumen terhadap suatu produk akan mempengaruhi perilaku 

atau tindakan konsumen terhadap produk tersebut.  Model 

multiatribut Fishbein memperlihatkan bahwa sikap terhadap 

suatu produk tergantung pada kemampuan suatu produk yang 

mempunyai atribut-atribut tertentu pada tingkat yang diinginkan 

(Engel, et al,1994).  Model ini dapat digambarkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

Ao : Sikap terhadap objek, yaitu benih jagung hibrida 

bi : Tingkat kepercayaan bahwa benih jagung hibrida memiliki  

atribut ke-i 

ei : Evaluasi kepentingan terhadap atribut i 

n : Jumlah atribut jagung hibrida yang menonjol 

 

 

Model multiatribut Fishbein adalah metode yang sangat tepat 

dan berguna untuk mempelajari proses pembentukan sikap dan 

                n 

AO  b i  ei 

          i1 
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memperkirakan sikap.  Model multiatribut Fishbein secara 

singkat menyatakan bahwa sikap seorang konsumen terhadap 

suatu objek akan ditentukan oleh sikapnya terhadap berbagai 

atribut yang dimiliki oleh objek tersebut.  Konsumen cenderung 

lebih menyukai objek yang dikaitkan dengan dengan ciri baik 

dan tidak menyukai objek yang dianggap memiliki ciri buruk 

(Engel, et al,1994). 

 

Tabel 8. Skala Likert tingkat kepentingan dan tingkat kinerja 

 

Nilai 

Skala 
Tingkat Kepentingan Tingkat Kinerja 

1 Sangat Tidak Penting Sangat Tidak puas 

2 Kurang penting Kurang puas 

3 Penting Puas 

4 Sangat penting Sangat puas 

 

Pengukuran tingkat evaluasi dan tingkat kepercayaan dilakukan 

menggunakan Skala Likert (Tabel 8), intersitas paling rendah 

diberi satu dan tertinggi diberi empat (Dwiastuti, dkk, 2012).  

Komponen ei yang menggambarkan evaluasi atribut diukur pada 

sebuah Skala likert yang berjajar mulai dari ”sangat tidak 

penting” hingga ” sangat penting”.  Berikut ini adalah contoh 

pengukuran tingkat evaluasi dan kepercayaan terhadap atribut 

harga : 

 Contoh pengukuran tingkat evaluasi (ei) adalah : 

“Harga benih jagung hibrida” 

Sangat tidak penting  ------ Sangat penting 

                                   1   2   3   4    
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Komponen bi yang menggambarkan seberapa kuat konsumen 

percaya bahwa benih jagung hibrid memiliki atribut yang 

diberikan.  Kepercayaan diukur pada sebuah Skala Likert, 

hasil pelaksanaan atribut yang berjajar dari ”sangat tidak 

setuju” hingga ”sangat setuju”. 

 Contoh pengukuran tingkat kepercayaan (bi) adalah : 

“Harga benih jagung hibrida A” 

Sangat mahal  ------  Sangat murah 

                        1   2   3   4  

Atribut yang digunakan untuk komponen ei harus sama 

dengan atribut yang digunakan untuk menghitung komponen 

bi.  Setiap varietas perlu mendapat nilai kepercayaan 

konsumen untuk masing-masing atribut.  

 

Penilian sikap petani dilakukan dengan membandingkan dua 

atau lebih merk atau varietas banih jagung hibrida. Untuk 

memperkirakan sikap petani terhadap masing-masing merek 

(varietas benih), setiap skor kepercayaan terlebih dahulu harus 

dikalikan dengan skor evaluasi yang sesuai.  Hasil akhir 

menunjukkan sikap konsumen terhadap produk, seperti sikap 

suka atau tidak suka, baik atau buruk, enak atau tidak enak dan 

sikap lainnya.  Penilaian akan lebih baik apabila terdapat produk 

sejenis yang dapat dibandingkan, sehingga konsumen dapat 

memberi penilaian yang objektif (Dwiastuti, dkk, 2012).  
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3.4.3. Importance Performance Analysis (IPA) 

 

Importance Performance Analysis (IPA) merupakan metode 

deskriptif kualitatif-kuantitatif dalam menganalisis data 

penelitian untuk menjawab perumusan masalah mengenai 

sampai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja 

suatu produk.  Tehnik ini mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan penawaran pasar dengan menggunakan dua kriteria 

yaitu kepentingan relatif atribut dan kepuasan konsumen.  

Penilaian tingkat kinerja yang dapat mempengaruhi kepuasan 

konsumen mewakili oleh huruf X, sedangkan untuk penilaian 

tingkat kepentingan ditunjukan oleh huruf Y (Simamora, 2004). 

 

Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat 

kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat 

kepentingan.  Untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan digunakan rumus: 

n

X


1
1

----

X    
n

Y


1
1

----

Y  

Dimana : 

  i = Nilai rata-rata tingkat kinerja atribut ke i 

  i = Nilai rata-rata kepentingan atribut ke i 

Xi = Total skor Tingkat Kinerja Atribut ke i 

Yi = Total Skor Tingkat Kepentingan Atriut ke i 

n = Jumlah data konsumen 

 

 

Diagram kartesius merupakan suatu bagan yang di bagi atas 

empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang 
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berpotongan tegak lurus pada titik titik (     ,     ), dimana     

merupakan rata-rata dari rata-rata tingkat pelaksanaan seluruh 

atribut dan     adalah rata-rata dari skor rata-rata tingkat 

kepentingan seluruh atribut yang mempengaruhi tingkat 

kepuasan. Masing-masing dihitung dengan rumus : 

k

X




1X     
k

Y




1Y  

Dimana : 

    = Skor rata-rata dari rata-rata tingkat kinerja seluruh atribut 

    = Skor rata-rata dari rata tingkat kepentingan seluruh atribut 

k =Banyaknya atribut yang diteliti 

 

 

   (Kepentingan)   

    Prioritas Utama Pertahankan Posisi 

 

    

Prioritas rendah Berlebih 

 

 

         

(Kinerja) 

 

Gambar 3. Diagram Kartesius Importance Performance Analysis 

Sumber : Simamora, 2004 

 

Keterangan : 

a. Kuadran I (Prioritas Utama) 

Bagian ini menjelaskan bahwa atribut yang dianggap penting 

oleh konsumen tetapi kenyataannya atribut tersebut belum 
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sesuai dengan apa yang konsumen harapkan atau dengan kata 

lain pada kuadran ini menunjukan bahwa unsur-unsur 

jasa/produk yang sangat penting bagi pelanggan, akan tetapi 

pihak perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan 

keinginan pelanggan, sehingga menimbulkan kekecewaan 

dan rasa tidak puas.  Atribut-atribut yang masuk dalam 

kuadran ini harus ditingkatkan. 

b. Kuadran II (Pertahankan Posisi) 

Bagian ini menjelaskan bahwa atribut yang dianggap penting 

oleh konsumen telah sesuai dengan apa yang konsumen 

harapkan sehingga tingkat kepuasannya relative lebih tinggi. 

Atribut-atribut yang masuk dalam kuadran ini harus 

dipertahankan karena semua atribut pelayanannya unggul 

dimata responden. 

c. Kuadran III (Prioritas Rendah) 

Bagian ini menjelaskan bahwa atribut yang dirasa kurang 

penting bagi konsumen, dan kenyataannya kinerjanya pun 

tidak terlalu istimewa.  Peningkatan atribut-atribut yang 

masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali 

karena berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan oleh 

responden sangat kecil. 
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d. Kuadran IV (Prioritas Berlebih) 

Bagian ini menjelaskan bahwa atribut yang dianggap kurang 

penting oleh konsumen namun dirasakan terlalu berlebih 

dalam kinerjanya. 

 

Selanjutnya tingkat unsur-unsur dapat menghasilkan suatu 

diagram kartesius yang dapat menunjukkan letak faktor-faktor 

atau unsur-unsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

penghuni, dimana dalam diagram kartesius tersebut faktor-faktor 

akan dijabarkan dalam empat kuadran seperti pada Gambar 3. 

 

3.4.4. Customers Satisfaction Indeks (CSI) 

 

Customers Satisfaction Indeks digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan melihat 

tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk dan jasa.  Atribut-

atribut yang di ukur dapat berbeda untuk masing-masing produk.  

Hal ini tergantung pada kebutuhan yang ingin didapatkan 

terhadap konsumen adapun cara untuk menghitung/mengukur 

CSI sebagai berikut:  

a.  Menentukan Mean Importance Score (MIS) dan Mean 

Performance Score (MSS).  Nilai ini berasal dari rata-rata 

tingkat kepentingan dan kinerja tiap konsumen 

n

X
n

i


 1

1

1

----

X    
n

Y
n

i


 1

1

1

----

Y  

Dengan:  
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n = jumlah konsumen 

Yi = Nilai kepentingan atribut X ke- i 

Xi = Nilai kinerja atribut ke-i 

 

b. Membuat Weight Faktor (WF).  Bobot merupakan persentase 

nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut. 

%100

1

x

MISi

MISi
WF

p

i




  

Dimana p = Atribut kepentingan ke –p 

c. Membuat Wight Score (WS), bobot ini merupakan perkalian 

antara Weight Factors (WF) dengan Mean Performance 

(MSS)  

WS= WF x MSS 

d. Customer Satisfaction Index (CSI), adalah rasio dari weight 

Average (WA) dibagi Highhest scale (HS atau skala 

maksimum yang dipakai skala 5 dikali 100 % 

%1001 x
HS

WS

CSI

p

i


  

Dimana : p  = Atribut –p 

  HS = Skala maksimum yang digunakan  

 

Kriteria indeks kepuasan menggunakan kisaran 0.00 hingga 1.00 

(tidak puas hingga sangat puas) yang dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Kriteria nilai Customers Sastification Index 

 

No Rentang Skala Keterangan 

1 0% < CSI < 25 % Sangat Tidak Puas 

2 25% < CSI < 50 % Kurang Puas 

3 50% < CSI < 75 % Puas 

4 75% < CSI < 100 % Sangat Puas 
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Menurut Simamora (2004), tingkat kepentingan adalah seberapa 

penting suatu atribut bagi konsumen.  Data yang diperoleh 

berguna untuk mengetahui tingkat kepentingan secara nyata dari 

atribut-atribut yang ditawarkan.  Sedangkan tingkat kinerja 

secara nyata dari suatu produk dinyatakan dalam bentuk 

tanggapan konsumen terhadap kepuasan digunakan dalan skala 

likert.  Skala likert digunakan untuk mengukur tingkat 

kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu 

atribut-atribut yang ditanyakan.  Pada penelitian ini rentang skala 

yang digunakan adalah: 

5

%0%100 x
RS   

Berdasarkan rentang skala tersebut maka kriteria kepuasan yang digunakan 

pada penelitian adalah Tabel 9. 


