
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, merupakan

model keputusan yang mempergunakan angka. Metode penelitian kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi

atau sampel tertentu,pengumpulan dan penggunaan intrumen , analisis dan bersifat

kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara

random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada

populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono 2011; 7).

Untuk mengetahui angka dari Kualitas Pelayanan Jamkesmas pada rumah sakit

Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang digambarkan menggunakan diagram

Kartesius sehingga dapat diketahui bagaiman kondisi pelayanan jamkesmas pada

rumah sakit tersebut. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan

suatu keadaan pada pelayanan jamkesmas yang dikelola oleh Rumah Sakit Abdul

Moeloek Provinsi Lampung.
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B. Definisi Konseptual

Definisi konsep Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  yaitu berupa pendapat

masyarakat tentang kualitas pelayanan rawat inap jamkesmas dengan

membandingkan antara kualitas pelayanan dengan persepsi masyarakat terhadap

pelayanan rawat inap jamkesmas. IKM ini menghasilkan data-data dan informasi

tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara

kuantitatif dan digambarkan dalam bentuk diagram kartesius yang diperoleh dari

pendapat masyarakat peserta Jamkesmas.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel

diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang

peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Tabel 2. Definisi Operasional
Variabel No Indikator No Sub Indikator

Indeks Kepuasan
Masyarakat

1 Prosedur Pelayanan 1

kesederhanaan prosedur
dalam pengurusan pelayanan

2
kemudahan tahapan dalam
pengurusan pelayanan

2 Persyaratan pelayanan 3
kesesuaian  persyaratan
pelayanan dengan jenis
pelayanan

4
kejelasan mengenai
persyaratan pelayanan

3 Kejelasan petugas
pelayanan

5
kejelasan dan kepastian
keberadaan petugas yang
melayani masyarakat
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Variabel No Indikator No Sub Indikator

6 kemudahan petugas
pelayanan untuk ditemui

4 Kedisiplinan petugas
pelayanan

7
ketepatan waktu petugas
pelayanan dalam menangani
berkas

5 Tanggung jawab
petugas pelayanan

8
tanggung jawab petugas
pelayanan dalam
menyelesaikan pelayanan

9
kejelasan wewenang petugas
pelayanan dalam  melayani
masyarakat

6 Kemampuan petugas
pelayanan

10
kemampuan fisik petugas

pelayanan dalam
memberikan pelayanan.

11
keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas
pelayanan

7 Kecepatan pelayanan 12 ketepatan waktu proses
penyelesaian berkas

13
kecepatan pelayanan yang
diberikan oleh petugas

8
Keadilan

mendapatkan
pelayanan

14
persamaan perlakuan dalam
mendapatkan pelayanan

9 Kesopanan dan
keramahan petugas

15

kesopanan petugas dalam
memberikan pelayanan

16
keramahan antara

petugas  dengan masyarakat

10 Kewajaran biaya
pelayanan

17 keterjangkauan biaya
pelayanan

18 kewajaran biaya untuk
mendapatkan pelayanan

11 Kepastian biaya
pelayanan

19 kejelasan rincian biaya
pelayanan
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Variabel No Indikator No Sub Indikator

20
keterbukaan mengenai
rincian biaya
pelayanan

12 Kepastian jadwal
pelayanan

21
kejelasan jadwal yang
ditentukan  terhadap waktu
pelayanan

13 Kenyamanan
lingkungan

22
kondisi kerapian sarana dan
prasarana pelayanan

23 kebersihan  ruangan
pelayanan

14 Keamanan pelayanan 24
keamanan ruangan disekitar
pelayanan

Sumber : Data diolah oleh peneliti

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana tempat peneliti melakukan penelitian,

terutama dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Lokasi penelitian ini di RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Penelitian ini

dilakukan pada tahun 2014. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu karena rumah

sakit tersebut letaknya sangat strategis, yaitu terletak di Bandar lampung dan

merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Lampung yang melayani

pasien JAMKESMAS. Lokasi penelitian ini memperhatikan beberapa aspek

seperti daya jangkau, waktu yang tersedia, kemudahan memperoleh data dilokasi

peneitian, serta efisiensi biaya. Dan yang dijadikan sebagai objek penelitian

adalah keluarga peserta jemkesmas yang menemani pasien dan ikut menginap di

RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
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E. Populasi, Sampel, dan Tehnik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tujuan diadakannya populasi

ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari

anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi (Sugiyono 2011;

80). Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Provinsi lampung yang

pernah menggunakan layanan jasa Jamkesmas namun sedang menggunakanya

lagi layanan tersebut pada Rumah Sakit Abdul Moeloek provinsi Lampung. Rata-

rata perbulanya peserta jamkesmas pada RSUD Abdul Moeloek Provinsi

Lampung berjumlah 1204 pasien. Data tersebut diperoleh dari sub bagian

jamkemas dari tahun 209 hingga tahun 2012.

2. Sampel

Penelitian yang memiliki jumlah populasi yang besar tidak memungkinkan untuk

meneliti seluruh populasi yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh karena itu perlu

dilakukan perhitungan-perhitungan hanya dalam bagian unit populasi saja.

Keterangan diambil dari wakil populasi, wakil populasi tersebut disebut sampel.

Populasi dalam penelitian ini tidak menetap, karena jumlah pasien dalam RSUD

abdul Moeloek kususnya pengguna Jamkesmas selalu berubah, maka peneliti

menggunakan rumus pengambilan sampel yang dikemukakan oleh Walpole

(Dalam skripsi Wiji Astuti dengan Judul Analisis Kualitas Pelayanan Pasien

Rawat Inap Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Metro) yaitu untuk menentukan
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besar sampel pada populasi tak hingga atau tidak menetap dapat menggunakan

rumus sebagai berikiut :

N =
				 / 	

Keterangan :

n : Jumlah sampel

: Tingkat kepercayaan dugaan ( 	= 5%)

e : Kesalahan dugaaan (e = 10%)

Z : Nilai normal

Langkah pertama :

		 	/	2		 = 0, 05 / 2

= 0, 025

Nilai Z0,025 pada tabel distribusi adalah 1,96 diperoleh dari (1,9 + 0,060).

Langkah kedua :

n =
,( , 	)

=
,( , )

=
, ,

= 96,04
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Berdasarkan rumus diatas jumlah sampel yang penulis gunakan adalah sebesar 96

Responden. Sementara itu menurut Rescoe (Sugiyono 2011; 90) memberikan

saran tentang sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan

500. Sehingga penelitian ini sudah termasuk layak.

3. Tehnik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan tehnik pengambilan sampel. Penelitian ini

menggunakan teknik Simple Random Sampling. Simple Random Sampling

(Sugiyono 2011; 82) dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setrata yang ada

didalam populasi tersebut. Semua anggota populasi tanpa kecuali, memiliki

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Pada penelitian ini, kriteria keluarga atau kerabat pasien yang dijadikan sampel

adalah mereka yag telah menemani pasien lebih dari dua hari, karena dalam dalam

RSUD Abdul Moeloek hanya ada satu orang yang diperbolehkan menjaga pasien.

Sehingga sampel di ambil pada masyarakat yang pernah menggunakan Jasa

Jamkesmas lebih dari dua kali dan pada saat itu sedang menggunakanya dan

berada di Rumah sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

F. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dan instrument penelitian menggunakan Kuisioner atau

angket. Menurut Sugiyono  (2011; 142), kuisioner merupakan tehnik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan

tertulis kepada responden untk dijawab. Kuisioner cocok digunakan bila jumlah

responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Agar hasil penelitian
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tidak bias maka kuisioner tersebut diberikan kepada kerabat atau keluarga pasien

yang mengurus seluruh administrsi kususnya pelayanan Jamkesmas.

G. Tehnik Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh selanjutnya diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Editing

Data yang diperoleh diperiksa meliputi kelengkapan jawaban, dan mengedit

data dengan tidak mengubah data aslinya guna menghindari kekeliruan atau

kesalahan dalam penulisan, sehingga akan mendukung proses penelitian

selanjutnya dan data yang didapat tetap original. Angket diberikan kepada

seluruh responden, seluruh responden mengembalikan angket dalam keadaan

tidak rusak, kelengkapan identitas pengisi yang jelas, jawaban yang lengkap,

dan tulisan yang jelas.

2. Koding

Jawaban dari responden diklasifikasikan menurut jenis pernyataan untuk

kemudian diberi kode dan dipindahkan dalam tabel kode.Dalam tahap ini

peneliti mempelajari terlebih dahulu jawaban responden, mengkategorikan

jawaban dan memberikan kode untuk setiap pernyataan angket satu persatu

sesuai dengan skala/angka-angka kode.

3. Data Entry

Peneliti mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dari setiap item

pernyataan di dalam angket. Pada proses ini jawaban-jawaban dari pernyataan

angket dimasukkan ke dalam tabel dan diubah menjadi skor angka dengan
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tujuan untuk menyederhanakan data tersebut agar mudah dipahami. Pada

tahapan ini data dianggap sudah selesai diproses oleh karena itu harus segera

disusun dalam suatu format yang sebelumnya sudah dirancang.

4. Interpretasi

Merupakan tahap untuk untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari

data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan

menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari

dokumentasi yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil

penelitian.

H. Tehnik Pengujian Instrumen

Validitas dan reliabilitas instrumen merupakan dua hal yang sangat penting dalam

suatu penelitian ilmiah, karena kedua hal tersebut merupakan karakter utama yang

menunjukkan apakah suatu alat ukur dapat dikatakan baik atau tidak. Validitas

dan reliabilitas instrumen perlu diketahui sebelum digunakan dalam pengambilan

data agar kesimpulan penelitian nantinya tidak keliru dan tidak memberikan

gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya.

1. Uji validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu intrumen (Arikunto 2010; 211). Validitas item adalah kecermatan

suatu item atau intrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item

dikatakan valid jika terjadi korelasi yang kuat dengan skor totalnya. Hal ini

menunjukan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin

diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan
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kepada responden dengan mengunakan bentuk kuesioner atau angket dengan

tujuan untuk mengungkap sesuatu. Pengujian validitas item dalam penelitian ini

mengunakan SPSS  21 mengunakan dua alat analisis, yaitu Korelasi Pearson dan

Corrected Item Total Correlation Validitas dapat diketahui dengan menggunakan

rumus Product Moment Coefficient of Correlation sebagai berikut :

=
	 ∑ 	(∑ ) ∑.∑ ∑ 	 ∑ ∑ …………………………… 3.1

Keterangan:

= Koefisiensi Korelasi antara Xi dan Yi

Xi = ∑ Skor dari masing–masing variabel (faktor yang

mempengaruhi)

Yi = ∑ Skor dari seluruh variabel (skor total)

n = Banyaknya variabel yang di analisis

Teknik uji validitas item dilakukan dengan cara mengorelasikan skor item

dengan skor total item. Kemudian, pengujian signifikasi dilakukan dengan

kriteria mengunakan r tabel pada tingkat signifikasi 95% (0,05) dengan uji 2

sisi.

Peneliti menguji validitas intrumen dengan 24 item pertanyaan yang valid

dengan menggunakan data yang terkumpul dari 30 responden yang diperoleh

dari penyebaran kuesioner dengan r tabel 0,200. Setelah dilakukan

perhitungan dengan SPSS 21 maka tingkat validitas yang dihasilkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Uji Validitas

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

R
Tabel

keterangan
(>0,50=Valid)

VAR00001 .585 .971 0,200 Valid

VAR00002 .763 .970 0,200 Valid

VAR00003 .784 .970 0,200 Valid

VAR00004 .781 .970 0,200 Valid

VAR00005 .823 .969 0,200 Valid

VAR00006 .823 .969 0,200 Valid

VAR00007 .659 .971 0,200 Valid

VAR00008 .830 .969 0,200 Valid

VAR00009 .818 .969 0,200 Valid

VAR00010 .706 .970 0,200 Valid

VAR00011 .868 .969 0,200 Valid

VAR00012 .814 .970 0,200 Valid

VAR00013 .647 .971 0,200 Valid

VAR00014 .568 .971 0,200 Valid

VAR00015 .837 .969 0,200 Valid

VAR00016 .837 .969 0,200 Valid

VAR00017 .677 .971 0,200 Valid

VAR00018 .685 .971 0,200 Valid

VAR00019 .671 .971 0,200 Valid

VAR00020 .561 .971 0,200 Valid

VAR00021 .766 .970 0,200 Valid

VAR00022 .800 .970 0,200 Valid

VAR00023 .908 .969 0,200 Valid

VAR00024 .881 .969 0,200 Valid

Sumber : data diolah peneliti tahun2014

Dari tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat validitas r-hitung

masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r-tabel sehingga dapat

disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan valid untuk dapat digunakan

pada penelitian yang akan dilaksanakan.
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2. Pengujian Reliabilitas

Reabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner

yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang–ulang pada

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Cara mengukurnya

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach’s sebagai berikut:

=( ) x (1-
∑∝∝ )…………………………………………………. 3.2

Keterangan:

: Reliabilitas Instrumen

K : Banyaknya butir pertanyaan atau soal∑ ∝ : ∑ Varians butir pertanyaan∝ : Varians total

Dengan rumus varians yaitu:

∑ ∝ =
∑ ∑

……………………….…………………………. 3.3

Sumber: Arikunto (2010: 239)

Menurut Ghozali (2002; 133), instrumen penelitian dikatakan reliabel jika

memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,60. Hal ini mengartikan bahwa apabilai

nilai Alpha Cronbach lebih kecil dari 0,60 maka dapat dinyatakan bahwa

kuesioner penelitian tidak reliabel. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini

yang menggunakan rumus Alpha Cronbach penulis lakukan dengan bantuan

program SPSS 21 maka tingkat reliabilitas yang dihasilkan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. Uji Reliabilitas

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

Cronbach's
Alpha

Keterangan

VAR00001 .585 .971 0,971 Reliabel

VAR00002 .763 .970 0,971 Reliabel

VAR00003 .784 .970 0,971 Reliabel

VAR00004 .781 .970 0,971 Reliabel

VAR00005 .823 .969 0,971 Reliabel

VAR00006 .823 .969 0,971 Reliabel

VAR00007 .659 .971 0,971 Reliabel

VAR00008 .830 .969 0,971 Reliabel

VAR00009 .818 .969 0,971 Reliabel

VAR00010 .706 .970 0,971 Reliabel

VAR00011 .868 .969 0,971 Reliabel

VAR00012 .814 .970 0,971 Reliabel

VAR00013 .647 .971 0,971 Reliabel

VAR00014 .568 .971 0,971 Reliabel

VAR00015 .837 .969 0,971 Reliabel

VAR00016 .837 .969 0,971 Reliabel

VAR00017 .677 .971 0,971 Reliabel

VAR00018 .685 .971 0,971 Reliabel

VAR00019 .671 .971 0,971 Reliabel

VAR00020 .561 .971 0,971 Reliabel

VAR00021 .766 .970 0,971 Reliabel

VAR00022 .800 .970 0,971 Reliabel

VAR00023 .908 .969 0,971 Reliabel

VAR00024 .881 .969 0,971 Reliabel
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Berdasarkan tabel 7 maka dapat disimpulkan bahwa intrumen penelitian reliabel

karena nilai koefisien alpha pada masing-masing variabel >0,6. Oleh karena itu,

uji coba intrumen dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel seluruh item

pertanyaannya, sehingga item pertanyaan dapat digunakan untuk pengukuran

dalam rangka pengumpulan data. Dapat dilihat pila nilai chronbach’s alpha

diperoleh 0,971 yang memiliki arti tingkat reliabilitas sangat tinggi, hal tesebut

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Nilai reliabilitas

Nilai
Reliabilitas

Tingkat reliabilitas

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

0,600 – 0,799 Tinggi

0,400 – 0,599 Cukup

0,300 – 0,399 Rendah

0,000 – 0,199 Sangat Rendah

I. Tehnik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis data menggunakan tehnik analisis Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-

masing unsur  pelayanan.

Dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 14 unsur atau indikator

yang dikaji, setiap unsure pelayanan mempunyai unsure penimbang yang

sama dengan rumus yaitu sebagai berikut :
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Untuk memperoleh nilai IKM menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-

100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonfersikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut :

Hasil perhitungan diatas dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 60. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM

No Nilai Interval Konversi IKM
Mutu

Pelayanan
Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik

Sumber : KEPMENPAN No 25 tahun 2004

Sementara itu untuk meilhat tingkat kesesuaian antara harapan dan

kinerja pelayanan, maka digunakan rumus analisis tingkat kepentigan

dan kinerja/kepuasan masyarakat ( Importance performance analysis )

sebagai berikut :

I =
Σ

Bobot nilai Rata-Rata tertimbang  =
		 =

14 = 0.071

IKM =
total	dari	nilai	persepsi	per	unsurtotal	unsur	yang	terisi x    nilai penimbang

IKM unit Pelayanan   x   25
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Keterangan :

I : Interval/rentang kelas

Range : skor tertinggi-skor terendah

K : banyaknya kelas

a. Tingkat kesesuaian

TKi = x 100%

Keterangan :

TKi : tingkat kesesuaian responden

Xi : skor penilaian kwalitas pelayanan

Yi : skor penilaian kepentingan

b. Skor rata-rata

X =
∑ 	 	

Y =
∑ 	 	

Keterangan :

X : rata-rata daari rata-rata skor tingkat kepuasan

Y : rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan

K : banyaknya indikator atau sub indikator
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2. Analisis Diagram Kartesius

Analisis dengan menggunakan diagram kartesius digunakan untuk

mendapat hasil keseluruhan setelah kualitas pelayanan diketahui.

Dengan pemetaan posisi perusahaan atas tindakan apa saja yang perlu

diperhatikan yang diterjemahkan dalam kebijakan–kebijakan

perusahaan. Konfigurasi dari posisi–posisi yang dapat dilihat dari matrik

diagram kartesius dapat memberikan informasi guna menyusun strategi–

strategi perusahaan dalam menangani persepsi konsumen sehingga dapat

memberikan perubahan positif dalam pemasaran jasa.

Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

=
∑

…………………………………………………..….. 3.4

=
∑

……………………………………………………….. 3.5

Keterangan:

= Rata–rata nilai total persepsi

= Rata-rata nilai total harapan

= Nilai persepsi rata–rata

= Nilai harapan rata-rata

k = Jumlah pertanyaan

Dengan demikian elemen–elemen tersebut diuraikan ke dalam diagram

kepentingan kinerja sebagai berikut:
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Kepentingan

Kinerja

Gambar 4 Diagram Kepentingan Kinerja

Keterangan:

1. Kuadran A

Menunjukkan elemen jasa penting namun tidak dilaksanakan pada tingkat

yang diharapkan. Konsumen merasa pelayanan yang diberikan tidak

memuaskan. Kuadran ini terdiri dari elemen–elemen kualitas pelayanan

jasa, dimana nilai harapan rata–rata lebih besar dari rata–rata nilai

total harapan sedangkan nilai kenyataan rata–rata lebih kecil dari

rata-rata nilai total kenyataan .

2. Kuadran B

Menunjukkan elemen jasa penting yang dilaksanakan perusahaan dengan

baik sehingga konsumen merasa pelayanan yang diberikan memuaskan.

Kuadran ini terdiri dari elemen–elemen kualitas pelayanan jasa, dimana

nilai harapan rata–rata lebih besar dari rata–rata nilai total harapan

sedangkan nilai kenyataan rata–rata lebih besar dari rata-rata nilai total

kenyataan .

A. Prioritas Utama

	> , <
B. Pertahankan Prestasi

	> , >
C. Prioritas Rendah

	< , <
D. Berlebihan

	< , >
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3. Kuadran C

Menunjukkan elemen jasa minor yang dilakukan dengan pas–pasan namun

tidak memerlukan perhatian karena tidak terlalu penting. Konsumen

merasa pelayanan yang diberikan cukup memuaskan. Kuadran ini terdiri

dari elemen–elemen kualitas pelayanan jasa, dimana nilai harapan rata–

rata lebih kecil dari rata–rata nilai total harapan sedangkan nilai

kenyataan rata–rata lebih kecil dari rata-rata nilai total kenyataan .

4. Kuadran D

Menunjukkan elemen jasa minor yang dilaksanakan dengan sangat baik

bahkan berlebihan dan konsumen merasa pelayanan yang diberikan

memuaskan. Kuadran ini terdiri dari elemen–elemen kualitas pelayanan

jasa, dimana nilai harapan rata–rata lebih kecil dari rata–rata nilai total

harapan sedangkan nilai kenyataan rata–rata lebih besar dari rata-

rata nilai total kenyataan .


