library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KORAN SOLOPOS
(Studi kasus pada PT. aksara solopos Surakarta)

TUGAS AKHIR
Diajukan untuk memenuhi syaratsyarat Mencapai Sebutan
Ahli Madya Manajemen Pemasaran

Oleh :
Johan Martiantyo
NIM. F.3206128

PROGRAM STUDI DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
MOTTO

•

Do Your Best and Let God do the Rest.
(Selalu berusaha untuk melakukan yg terbaik dan yakin Tuhan pasti kan
membimbing)

•

Good is NEVER ENOUGH if Better is possible
(Penulis)

•

Mulai dari mimpi, raih dengan jujur, wujudkan dengan usaha dan do'a, nikmati hasilnya
dengan berbagi

•

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu sudah selesai
dari suatu urusan kerjakan lah dengan sesungguhsungguhnya urusan yang lain. Dan
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. { QS Al Insyirah 68 }
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG MASALAH
Kemajuan perekonomian di era globalisasi sekarang ini, telah mendorong
pertumbuhan berbagai sektor usaha, termasuk salah satunya adalah sektor usaha
dibidang produksi. Semakin banyaknya pebisnis yang mendirikan usaha dibidang
produksi, menjadikan persaingan usaha dalam bidang ini semakin tinggi pula. Semakin
tinggi tingkat persaingan usaha, maka setiap perusahaan harus semakin serius dalam
menata manajemen perusahaannya dengan lebih baik serta mampu mengambil
inisiatif dengan mengubah cara pelayanan dan kualitas produksinya. Hal itu dilakukan
agar usaha mereka tetap berlanjut dan mampu memenangkan persaingan dengan
perusahaan lain.
Salah satu aspek yang penting dalam memenangkan persaingan adalah dengan
menciptakan kepuasan pada konsumen perusahaan. Kepuasan adalah tingkat
perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan
dengan harapannya (Umar, 2002:50). Selama dan setelah mengkonsumsi produk atau
jasa, konsumen mengembangkan rasa puas atau tidak puas. Hal ini merupakan
penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh pengalaman menggunakan
dan mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.
Kepuasan konsumen (Customer satisfaction) bergantung pada perkiraan kinerja
produk dalam memberikan nilai, relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk
jauh lebih rendah dari harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja
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sesuai dengan harapan, pembeli terpuaskan. Jika kinerja melebihi yang diharapkan,
pembeli lebih senang. Perusahaan pemasaran terkemuka akan mencari cara sendiri
untuk mempertahankan kepuasan pelanggannya. Pelanggan yang merasa puas akan
kembali membeli, dan akan memberi tahu yang lain tentang pengalaman baik mereka
dengan produk tersebut. Kuncinya adalah menyesuiakan harapan pelanggan dengan
kinerja perusahaan. (Kotler & Amstrong, 2001:13).
Perusahaan PT Aksara SOLOPOS merupakan perusahaan produksi surat kabar
lokal yang telah dikenal oleh masyarakat kota Solo dan sekitarnya. Perusahaan
SOLOPOS dalam menjalankan bisnisnya juga menghadapi persaingan yang sangat
ketat. Semua

itu ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan produksi surat

kabar yang berskala lokal atau nasional yang ada di kota Solo. Perusahaan tersebut
antara lain adalah Kompas, Suara Merdeka, Joglo Semar, Jawa Pos, Sindo dan masih
banyak yang lainnya. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu
memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Oleh karena itu, manajemen dan
seluruh karyawan PT Aksara SOLOPOS telah dan terus berusaha memperkokoh
perusahaannya

sebagai

perusahaan

produksi

surat

kabar

yang

mampu

mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tentu saja semua
itu dilakukan untuk mencapai kepuasan konsumen konsumen atau pembaca Koran
harian SOLOPOS. Dengan mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan konsumen,
maka perusahaan dapat melakukan evaluasi atas kinerjanya, dan dari evaluasi
tersebut perusahaan dapat mengambil strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas
pelayanan dan produknya.
Melihat latar belakang diatas maka penulis mencoba membahas lebih dalam
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melalui penelitian dengan judul
“ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KORAN
SOLOPOS”
(Studi Kasus pada PT. AKSARA SOLOPOS Surakarta)

•

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diambil adalah
sebagai berikut :
“Bagaimana tingkat kepuasan pembaca Koran SOLOPOS ditinjau dari dimensi kualitas
produk Koran SOLOPOS ?”

•

TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini
adalah :
o

Mengetahui tingkat kepentingan atau harapan (expectation) konsumen terhadap
kualitas produk Koran SOLOPOS.

o

Mengetahui kinerja (performance) produk yang diberikan oleh perusahaan PT
Aksara SOLOPOS.

o

Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja Koran SOLOPOS
selama ini .



MANFAAT PENELITIAN

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

1. Manfaat bagi Akademisi
a.

Penulis
Memperoleh gambaran secara langsung tentang perusahaan dan dapat
memberikan pengalaman serta menambah pengetahuan tentang masalah
kepuasan konsumen.

b.

Pihak Lain
Memberikan manfaat berupa tambahan informasi dan sebagai referensi
bacaan untuk memperdalam di bidang ini.

2. Manfaat bagi Praktisi
Perusahaan PT Aksara SOLOPOS akan mengetahui sejauh mana kualitas
produknya memberikan kepuasan bagi konsumen.

METODE PENELITIAN



1. Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan fokus utama untuk mengetahui tingkat
kepuasan konsumen terhadap Surat Kabar Solopos. Desain penelitian ini
menggunakan metode survei. Metode survei adalah riset yang diadakan untuk
memperoleh faktafakta tentang gejalagejala atas permasalahan yang timbul
(Umar:2002 :88).
•

Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan Harian
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Umum Solopos yang beralamat di Jl Adisucipto 190, Solo 57145.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
Populasi adalah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak kita uji
(Aritonang, 2005:5). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Solo dan
sekitarnya (Solo Raya).
Sampel menurut Aritonang (2005:5) adalah sebagian populasi yang
karakteristiknya hendak kita uji. Sampel pada penelitian ini terbagi menjadi 2
kelompok yaitu responden yang belum pernah membaca Koran SOLOPOS dan
responden setelah membaca Koran SOLOPOS. Menurut Guilford dalam Supranto
(2006;239), dimana semakin besar sampel akan memberikan hasil yang lebih
akurat. Karena itu, dalam penelitian ini responden yang akan dijadikan sampel
adalah sebanyak 100 responden.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling nonprobabilitas
yang memberikan kebebasan kepada peneliti untuk menentukan anggota yang
masuk ke dalam sampel, maka dipilih metode purposive sampling karena metode
ini merupakan metode pemilihan sampel yang berdasarkan pada responden yang
telah

memenuhi

kriteria

yang

telah

ditentukan

peneliti.

Adapun

kriteria

respondennya adalah masyarakat Solo dan sekitarnya (Solo Raya) yang belum
pernah membaca Koran SOLOPOS.
4. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

adalah data yang diperoleh langsung dari konsumen berupa jawaban terhadap
pertanyaan dalam kuesioner yang telah diberikan kepada responden.

5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yaitu suatu cara
pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan
kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar
pertanyaan tersebut (Umar, 2002:167).
Penyebaran kuesioner dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama peneliti akan
mencari dan mendata responden yang belum pernah membaca Koran SOLOPOS
dan akan diberikan kuesioner yang berisi tentang tingkat kepentingan atau harapan
mereka atas kualitas sebuah Koran sebagai sumber berita. Seminggu kemudian
peneliti akan menemui responden yang sama dengan memperlihatkan Koran
SOLOPOS

dan kemudian responden diberi kuesioner yang berisi pertanyaan

tentang kinerja atau kualitas produk Koran SOLOPOS. Sehingga responden benar
benar paham tentang keinginan yang diharapkan konsumen dengan kinerja atau
kualitas produk Koran SOLOPOS.

6. Skala Pengukuran
Menurut Aritonang (2005;47) untuk mengukur kategori tingkat kepuasan
konsumen dipergunakan skala likert berupa analisis kepentingan dan kinerja
dengan menggunakan skala 5 tingkat (likert) terdiri dari :
o

Untuk penilaian kepentingan konsumen diberi bobot sebagai berikut :
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Jawaban sangat penting diberi bobot 5



Jawaban penting diberi bobot 4



Jawaban Netral diberi bobot 3



Jawaban tidak penting diberi bobot 2



Jawaban sangat tidak penting diberi bobot 1

Untuk penilaian kinerja perusahaan diberi bobot sebagai berikut :


Jawaban sangat puas diberi bobot 5



Jawaban puas diberi bobot 4



Jawaban Netral diberi bobot 3



Jawaban tidak puas diberi bobot 2



Jawaban sangat tidak puas diberi bobot 1

Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terlebih dahulu dilakukan
perhitungan skor tingkat kepentingan dan kinerja masingmasing adalah sebagai
berikut : (Supranto, 2006;245)
a) Tingkat kepentingan
Skor = (SPx5)+(Px4)+(Nx3)+(TPx2)+(STPx1)
Dimana :
SP

= Sangat penting

P

= Penting

N

TP = Tidak Penting
STP = Sangat tidak penting

= Netral

b) Tingkat Kinerja
Skor = (SPx5)+(Px4)+(Nx3)+(TPx2)+(STPx1)
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Dimana :
SP

= Sangat Puas

TP = Tidak Puas

P

= Puas

STP = Sangat Tidak Puas

N

= Netral

7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu
suatu teknik untuk membuat deskriptif secara sistematis, dan akurat mengenai
suatu objek yang diteliti. Analisis ini disusun berdasarkan jawaban responden dari
kuesioner yang diajukan, kemudian dipergunakan untuk pencarian fakta dengan
interprestasi yang tepat dan bertujuan mencari gambaran yang sitematis dengan
fakta yang akurat. Selain itu metode yang digunakan dalam menganalisa data
dalam penelitian ini adalah dengan metode ImportancePerformance Analysis.
Menurut Martila & James dalam Supranto (2006;239) untuk mengukur tingkat
kepuasan konsumen metode yang digunakan adalah metode Importance
Performance Analysis. Yaitu membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan
dibandingkan dengan harapan yang diinginkan.
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan antara skor kinerja dengan skor
kepentingan.

Tingkat

kesesuaian

inilah

yang

akan

menentukan

peningkatan faktorfaktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen .
Rumus yang digunakan sebagai berikut ; (Supranto, 2006;241)
Xi

prioritas
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Tki =
Dimana ;

Yi

x 100 %

Tki

= Tingkat Kesesuaian responden

Xi

= Skor penilaian kinerja perusahaan

Yi

= Skor penilaian kepentingan konsumen

Selanjutnya sumbusumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat
kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan.
Adapun rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut : (Supranto,
2006;241)

x

∑ Xi

∑ Yi

=

Y =
n

n
Dimana :

X

= Skor ratarata tingkat kinerja

=

= Skor ratarata tingkat kepentingan

n

= Jumlah responden

Y

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang terbagi atas 4 bagian yang
=

=

dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titiktitik ( X , Y )
dimana

=

X merupakan ratarata skor tingkat pelaksanaan seluruh unsur yang
=

mempengaruhi kinerja perusahaan dan Y adalah ratarata skor tingkat kepentingan
seluruh unsur yang mempengaruhi kepuasan konsumen.
Rumusnya sebagai berikut : (Supranto, 2006;242)
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N

−

Σ i = 1X i
X=
K
=

Dimana ;

N

−

Σ i = 1Y i
Y=
K
=

K = Banyaknya atribut atau fakta yang dapat mempengaruhi
kepuasan konsumen.

Hasil dari perhitungan diatas digambarkan dengan diagram kartesius ke dalam
4 bagian seperti berikut :
Y

Kepentingan

Prioritas utama

Pertahankan presrasi

A

B

C

D

Prioritas Rendah

Berlebihan

Y

=

X

−

X

Pelaksanaan
(kinerja/kepuasan)

Gambar 1.1
Diagram Kartesius
(Supranto, 2006: 37)

Keterangan ;
A.

Prioritas Utama
Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan
konsumen, termasuk unsurunsur produk Koran yang dianggap penting,
namun perusahaan belum melaksanakannya sesuai keinginan konsumen
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sehingga mengecewakan konsumen.

B.

Prioritas Prestasi
Menunjukkan

unsur

produk

(Koran)

pokok

yang

telah

berhasil

dilaksanakan oleh perusahaan, untuk itu wajib dipertahankan. Prioritas ini
dianggap sangat penting dan sangat memuaskan.
C.

Prioritas Rendah
Menunjukkan

faktor

atau

atribut

yang

dianggap

kurang

penting

pengaruhnya bagi konsumen. Prioritas ini dianggap kurang penting dan
kurang memuaskan.
D.

Berlebihan
Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap tidak penting pengaruhnya
bagi konsumen, akan tetapi perusahaan melaksanakannya secara
berlebihan,
memuaskan.

prioritas

ini

dianggap

kurang

penting

tetapi

sangat
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

•

LANDASAN TEORI
1.

Kepuasan Konsumen
Hakekatnya tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para

pelanggan. Mempertahankan pelanggan berarti mengharapkan pelanggan melakukan
pembelian ulang atas produk (barang) pada saat kebutuhan yang sama muncul
dikemudian hari. Konsumen selalu menginginkan barang yang berkualitas dari barang
itu sendiri, hal tersebut yang akan menimbulkan adanya kepuasan Konsumen.
Kepuasan pelanggan adalah suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk
sesuai dengan harapan pembeli (Kotler & Amstrong, 2001:13). Definisi Kepuasan
konsumen menurut Umar (2002:50) kepuasan konsumen yaitu tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan
dengan harapannya.
Pengertian kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya
(Kotler & Susanto, 2000;52). Kepuasan konsumen merupakan hasil yang dirasakan
atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang diinginkan.
Untuk menciptakan kepuasan konsumen, perusahaan harus menciptakan dan
mengelola suatu sistem untuk memperoleh konsumen yang lebih banyak dan
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kemampuan untuk mempertahankan konsumennya.
Jadi tingkat kepuasan konsumen adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja
yang dirasakan dengan harapan. Kalau kinerja dibawah harapan, pelanggan kecewa.
Kalau kinerja sesuai harapan, pelanggan puas. Sedangkan kalau kinerja melebihi
harapan, pelanggan sangat puas, senang atau gembira.

2.

Metode Perhitungan Kepuasan Konsumen
Macam metode dalam pengukuran kepuasan konsumen adalah sebagai berikut

(Kotler & Susanto, 2000; 54) :
a Sistem Keluhan dan Saran
Organisasi

yang

berpusat

konsumen

(customercentered)

memberikan

kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk menyampaikan saran dan
keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran , kartu komentar, customer hot
lines, dan lainlain. Informasiinformasi ini dapat memberikan ideide cemerlang
bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat
untuk mengatasi masalahmasalah yang timbul.
b Ghost Shopping
Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen
adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap
sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuantemuannya mengenai
kekuatan

dan

kelemahan

produk

perusahaan

dan

pesaing

berdasarkan

pengalaman mereka dalam pembelian produkproduk tersebut. Selain itu para
ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan.
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Lost Customer Analysis
Perusahaan seharusnya menghubungi para konsumen yang telah berhenti

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu
terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer
loss rate juga penting, peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan
perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.


Survei Kepuasan Konsumen
Umumnya penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan
penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Hal ini
karena melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik
secara langsung dari konsumen dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa
perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumennya.

•

PRODUK
1. Definisi Produk
Manusia memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk dan
jasa. Sebuah produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk
memuaskan kebutuhan atau keinginan. Konsep produk tidak terbatas pada objek fisik,
sehingga segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan dapat disebut produk.
Dengan pengertian, produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan atau needs,
karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia.
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan
atau kebutuhan produk (Kotler & Amstrong, 2001:11). Definisi Produk (barang) menurut
Umar (2002:31) yaitu segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan
perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan
atau kebutuhan.

2. Konsep Berwawasan Produk dan Kualitas Produk
Konsep berwawasan produk adalah bahwa konsumen akan memilih produk
yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau halhal inovatif lainnya (Kotler & Susanto,
2000:21). Sehingga manajer dalam organisasi berwawasan produk memusatkan
perhatian untuk membuat produk yang lebih baik dan akan terus menyempurnakan.
Pemasaran yang ada saat ini menuntut perusahaan untuk berani bersaing
menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu menghasilkan keuntungan bagi
perusahaan itu sendiri. Kualitas produk menurut Kotler & Amstrong (2001;354) adalah
kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan,
keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.
Kualitas barang dapat didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas
kebaikan kinerja barang. Sehingga perusahaan harus bisa secara terus menerus
meningkatkan kualitas barang mereka.
Membuat barang yang berkualitas tinggi merupakan hal yang kritis bagi
keberhasilan pemasaran. Dan unsur yang paling penting

dalam pelaksanaan

peningkatan kualitas barang adalah konsep bahwa kualitas dikendalikan oleh
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konsumen dan karenanya perusahaan harus menilai persepsi konsumen atas kualitas.
Barang yang berkualitas memang akan lebih dipandang konsumen, bahkan akhirnya
dapat meningkatkan volume penjualan dan hal tersebut akan memberikan keuntungan
bagi perusahaan.

3. Dimensi Produk ( Barang )
Dimensi kualitas produk menurut Garvin dalam Umar (2002:37) mengemukakan
untuk menentukan dimensi kualitas barang / produk dapat melalui delapan dimensi,
yaitu :

Performance (Kinerja)

o

Hal yang berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan
karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang
tersebut.
Dimensi performance ini adalah dimensi yang paling penting dan
berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat
kecewa apabila harapan mereka terhadap dimensi ini kurang terpenuhi.
Sebagai contohnya adalah konsumen akan kecewa saat membeli AC jika
ternyata kurang atau tidak

dingin. Seperti halnya dalam Koran, dimensi

performance pada Koran antara lain :
a)

Berita disajikan aktual, akurat, dan berimbang

b) Pilihan topik berita utama koran yang menarik
b.

Features (Keistimewaan)
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Aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar,
berkaitan dengan pilihanpilihan produk dan pengembangannya.
Dalam memilih biskuit akan dipengaruhi oleh feature dari biskuit tersebut.
Antara lain enak rasanya, teksturnya renyah, mudah dibawa untuk bekal, warna
kemasan menarik.
Dalam produk Koran, dimensi features pada produk Koran meliputi :
a)
b)

Berita yang tersaji lengkap dan beraneka ragam
Kajian bahasa mudah dicerna dan dipahami
Reliability (Kehandalan)

c.

Hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu
barang berhasil menjalankan fungsinya
setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu
pula dan dapat dikatakan bahwa reliability ini adalah suatu kehandalan yang
ada dari suatu produk.
Reliability untuk produk pompa air yang baik apabila dia mampu bekerja
sesuai dengan kapasitas atau daya semprot seperti yang dijanjikan.
Dimensi reliability dalam produk Koran meliputi :
a)
b)
d.

Ketebalan halaman Koran
Kualitas kertas produk Koran
Conformance (Kesesuaian)
Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasi
merefleksikan derajat ketetapan antara karakteristik desain produk dengan
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karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan.
Produk yang mempunyai conformance tinggi, berarti produknya sesuai
dengan standar yang telah ditentukan. Salah satu aspek dari conformance
adalah konsistensi. Banyak konsumen yang puas dengan Mc Donald’s karena
produkproduk burgernya yang konsisten dan selalu sama dengan standar yang
telah ditetapkan. Sebaliknya, yang membuat pedagang burger keliling kurang
laku karena produknya sering kali tidak konsisten. Hari ini, terlalu manis dan
besoknya terlalu asin. Ini terjadi karena tidak adanya standar yang jelas dan
tidak ada keinginan untuk konsisten dengan standarnya.
Dimensi conformance pada produk koran meliputi :
a)

Harga Koran sesuai dengan manfaat yang
didapat

b)

Ada

ciri

khas

Koran

yang

mewakili

kedaerahan
e.

Durability (Waktu)
Yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa
pakai barang. Durability atau keawetan menunjukkan suatu pengukuran
terhadap siklus produk, baik secara teknis maupun waktu. Produk tersebut
dikatakan awet kalau sudah banyak digunakan atau sudah lama sekali
digunakan. Sebagai contoh dimensi durability untuk produk mobil adalah
mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil. Sedangkan
untuk produk Koran dimensi Durability tidak berlaku karena Koran terbit harian
atau diproduksi dan berganti setiap hari.
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Serviceability (Pelayanan)
Yaitu karakterisitik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi,
kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang.
Pada produk motor konsumen akan tertarik dan menjatuhkan pilihan pada
perusahaan yang memberikan kemudahan baik sebelum pembelian dengan
kemudahan transaksi dan sesudah pembelian dengan adanya service atau
perbaikan motor secara berkala.
Dimensi Serviceability pada produk Koran meliputi :
a)

Kemudahan untuk memperoleh produk

b)

Ketanggapan para karyawan perusahaan dan
banyaknya agen / loper Koran.

g.

Aesthetics (Desain)
Merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilainilai
estitika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi
individual.

Dimensi

ini

banyak

menawarkan

aspek

emosional

dalam

memperngaruhi kepuasan pelanggan.
Dimensi aesthetics pada produk koran ini meliputi :
a) Penataan lay out (tata letak) berita yang baik.
b) Berita disajikan dengan tambahan gambar dan warna yang menarik.
h.

Fit and Finish ( Penampilan dan Citra Etis)
Sifat subyektif, berkaitan dengan perasaaan pelanggan mengenai
keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Dimensi ini juga
memberikan atau menciptakan kesan tersendiri pada pemakainya. Orang akan
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merasa mewah apabila berkendara dengan mobil dengan merek BMW. Seperti
halnya dengan produk Koran yang akan mempengaruhi kesan pembacanya.
Dimensi ini meliputi :
a)

Citra produk (Koran) sebagai produk yang
berkualitas dan prestisius.

b)

C.

Citra Koran dapat dinikmati semua kalangan.

KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka pemikiran merupakan panduan dasar bagi suatu penelitian tentang
pokok bahasan yang ingin diteliti dan yang ingin dicapai dalam penelitian. Peneliti akan
mengambil 100 orang yang akan dijadikan sebagai responden. Dalam penelitian ini,
peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :
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Atribut produk :
Performance
Features
Reliability
Conformance
Serviceability
Aesthetics
Fit and Finish

Tanggapan
Pelanggan

Tingkat
Kepentingan

Tingkat
Kinerja

Kepuasan
Konsumen

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
(Garvin dalam Umar, 2000:37)

Dalam kerangka pemikiran di atas, dapat diuraikan bahwa pada kondisi
persaingan yang ketat di antara perusahaan produksi surat kabar saat ini, maka
kepuasan konsumen menjadi prioritas utama. Dalam penelitian ini metode yang akan
digunakan adalah metode Importance/ performance Ratings di mana tingkat
kepentingan dan harapan pelanggan serta tingkat pelaksanaan atau kinerja yang
dilakukan perusahaan haruslah sesuai. Perusahaan harus memberikan perhatian pada
halhal yang dianggap penting oleh konsumen, agar konsumen yang membaca Koran
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merasa puas.
Pada saat memberikan produk Koran yang berkualitas baik pada konsumen,
terdapat tujuh kriteria penentu kualitas produk Koran yaitu :Performance (kinerja),
Features (keistimewaan lain), Reliability (kehandalan), Conformance (kesesuaian),
Serviceability (pelayanan), Aesthetics (desain), Fit and Finish (citra produk). Dengan
menilai kualitas produk Koran di atas, maka perusahaan PT Aksara SOLOPOS akan
mengetahui apa selama ini produk Koran SOLOPOS yang dihasilkan memberikan
suatu kepuasan pada diri konsumen.

BAB III
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PEMBAHASAN

A.

SEJARAH PERUSAHAAN
PT. Aksara Solopos adalah suatu perusahaan penerbitan yang berlokasi di Jl.
Adi Sucipto 190 Surakarta. Perusahaan ini menerbitkan surat kabar Harian Umum
SOLOPOS. PT. Aksara Solopos merupakan anak perusahaan dari PT. Jurnalindo
Aksara Grafika (Penerbit Harian Bisnis Indonesia) di Jakarta yang menerapkan konsep
koran berbasis komunitas (community based newspaper). Perusahaan ini dimiliki oleh
para pemegang saham yaitu Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono selaku
Presiden Komisaris yang juga merupakan pemilik usaha Sahid Group, dan para
komisaris yang terdiri dari Ciputra, Soebronto Laras, dan lainlain.
Persiapan penerbitan SOLOPOS dimulai sejak tanggal 1 April 1997 dan lebih
intensif sejak turunnya Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada tanggal 12
Agustus 1997. Dalam SIUPP disebutkan bahwa SOLOPOS terbit 7 kali seminggu, dan
untuk edisi Minggu, pertama kali terbit tanggal 28 Juni 1998.
Harian Umum SOLOPOS terbit pertama kali pada tanggal 19 September 1997,
diresmikan oleh Prof. Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosardjono selaku Presiden Komisaris.
Berbeda dengan korankoran pada umumnya yang mengklaim dirinya sebagai koran
nasional yang terbit di daerah, SOLOPOS justru menempatkan diri sebagai koran
daerah yang terbit di daerah. Pasalnya koran tersebut ingin menjadi besar di daerah
bersama dengan kian meningkatnya dinamika Kota Surakarta yang kian hari kian maju
dan menuju kota internasional.
Dipilihnya Kota Surakarta sebagai basis utama terbitnya Harian Umum
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SOLOPOS karena kota ini dianggap mempunyai potensi yang besar di berbagai
bidang, seperti perdagangan, perindustrian, pendidikan, pariwisata, hiburan, dan
budaya tentunya. Selain itu juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan historis.
Solo dalam waktu dekat ini akan menjadi pusat pertum buhan ekonomi Jogyakarta –
Solo – Semarang (Joglosemar). Tak dapat diragukan lagi bahwa Solo akan menjadi
salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Sedang secara
historis, kota Solo dikenal sebagai cikal bakal pertumbuhan pers nasional, namun
hingga kini tidak satupun surat kabar harian yang tersisa. Pada waktu itu hanya surat
kabar dari luar kota seperti Semarang, Jogyakarta, Surabaya dan Jakarta yang
mengisi kekosongan pasar, sehingga diperlukan sebuah alternatif surat kabar yang
berbasis di kotanya sehingga banyak informasi yang dapat diterima oleh masyarakat
tentang kota Solo dan sekitarnya.
Peluang itulah yang dilihat oleh kelompok penebit Harian Ekonomi Bisnis
Indonesia untuk melakukan pengembangan bisnis pers nya di Solo. Melalui
kepemilikan saham di PT. Aksara Solopos, akhirnya diperoleh izin penerbitan surat
kabar dari Menteri Penerangan, No. 315/SK/Menpen/SIUPP.
Berbekal dengan SIUPP itulah SOLOPOS akhirnya dapat hadir menyapa
masyarakat Solo dan sekitarnya dengan pertama kali terbit sebanyak 16 halaman pada
19 september 1997. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai hari lahir SOLOPOS.
Sejak saat itu SOLOPOS terbit 7 kali seminggu dengan bidang cetak 8 kolom x 540
mm, dan ukuran per kolom 4,2 cm.
Baru beberapa bulan terbit ternyata terjadi kerusuhan besarbesaran hampir di
seluruh Indonesia yang dikenal dengan tragedi Mei 1998. Pada waktu itu hampir
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semua sektor industri luluh lantah karena amuk masa dan terjadinya krisis moneter
berkepanjangan. Tapi hal ini tak menjadikan PT. Aksara Solopos menjadi ikut terpuruk,
justru hal itu menjadi pacuan untuk terus mengembangkan sayap agar tidak menjadi
surat kabar yang seumur jagung.
Pada awal berdirinya hingga

bulan Juli 2000 Harian Umum SOLOPOS

menempati kantor di Jl. Slamet Riyadi 325 Surakarta yang sekarang menjadi kantor
Starone. Kemudian pindah ke kantor baru yang lebih luas di Jl. Adi Sucipto 190 hingga
sekarang. Memasuki tahun kesebelas PT. Aksara Solopos mampu menunjukkan
eksistensinya di tengah persaingan yang tajam. Bahkan dalam perkembangannya PT.
Aksara Solopos telah memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT. Solo Grafika
Utama yang merupakan perusahaan di bidang percetakan sekaligus sebagai
percetakan HU SOLOPOS, SOLOPOS FM yang merupakan stasiun radio bisnis, dan
yang belum lama diluncurkan adalah surat kabar Harian Jogja (Harjo) yang terbit di
kota Jogyakarta. Kini tiap harinya SOLOPOS mendistribusikan tak kurang dari 40.000
eksemplar ke 6,7 juta masyarakat Solo dan sekitarnya. Dan sejak 3 tahun lalu PT.
Aksara Solopos telah memiliki divisi baru yaitu Event Organizer (Solo Pro) yang
semakin memperluas sayap bisnis PT. Aksara Solopos. Namun Solo Pro belum
memliki badan hukum sehingga belum dapat dikatakan sebagai anak perusahaan,
tetapi sebagai divisi perusahaan.

B.

DATA PERUSAHAAN
1.

Identitas Perusahaan
Nama Perusahaan

: PT. Aksara Solopos
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Alamat Kantor

: Griya SOLOPOS, Jl. Adi Sucipto 190, Solo

Motto Perusahaan

: Meningkatkan Dinamika Masyarakat

Sistem Pengelolaan

: Struktur divisional

Anak Perusahaan

: PT. Solo Grafika Utama, SOLOPOS FM, Harian Jogja

Phone

: (0271) 724811 (hunting)

Fax

: 0271 – 724833 / 724850

Website

: www.solopos.net

Perwakilan Jakarta

: Wisma Bisnis Indonesia Lt.6 Jl. S.Parman kav 1112 Slipi
Jakarta. Telp.0215304016.

Perwakilan Semarang : Jl. Sompok Baru No 79 Telp.0248442852
Perwakilan Salatiga

: Jl. Nanggulan 46 Kutowinangun, Tingkir.

Telp. 0298

312041
Logo perusahaan

:

Gambar 3.1
Logo Perusahaan PT. Aksara Solopos

2.

Visi dan Misi Perusahaan
a. Visi perusahaan :
Penyajian informasi utama terpercaya dan pengelolaan usaha yang professional.
b. Misi Perusahaan :
a) Membentuk Sumber Daya Manusia yang kompeten dan bermoral
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b) Selalu menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan unggul
c)

Mensejahterakan Stakeholders SOLOPOS

c. Misi Penerbitan :
Sebagai surat kabar baru, SOLOPOS berusaha tampil lebih baik dan lebih
aspiratif atas kebutuhan pembaca. Sebagai surat kabar umum SOLOPOS
berusaha mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat,
mulai dari soal sosial, budaya ekonomi, dan politik. SOLOPOS berusaha
menempatkan dirinya sebagai surat kabar yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak. Dinamisasi politik masyarakat yang begitu tinggi pun menjadi
satu sorotan penting bagi SOLOPOS.
Dengan sajian yang lebih berani mengungkap fakta dan keberpihakan pada
kepentingan yang lebih luas, SOLOPOS berusaha menjadi jembatan penghubung
dengan mengutamakan fakta dan kebenaran. Kebutuhan masyarakat akan
keragaman informasi mutlak dipenuhi sedemikian rupa sehingga pembaca cukup
memegang satu surat kabar untuk mendapatkan berbagai fakta. SOLOPOS
dengan konsep dua surat kabar dalam satu surat kabar, tampil dengan dua sesi.
Sesi satu menampilkan isuisu global dan sesi ke dua menampilkan informasi lokal.
Masalah politik, ekonomi, sosial, budaya bersklala nasional selalu hadir pada
sesi satu SOLOPOS sedangkan informasi berskala lokal disajikan dengan penuh
keragaman, menarik, dan lengkap di sesi dua. Satu keungggulan lain dari
SOLOPOS adalah sajian berita ekonomi dan bisnis yang lebih menarik melalui
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pemanfaatan jaringan berita Bisnis Indonesia yang selama ini dikenal sebagai surat
kabar ekonomi nasional yang terdepan. Sentuhan gaya jurnalistik yang inovatif
menghadirkan SOLOPOS sebagai surat kabar pagi yang lebih berarti bagi
masyarakat.

3.

Struktur Organisasi dan Diskripsi Jabatan
Struktur organisasi adalah kerangka dan susunan pola tetap hubungan antar
fungsi bagian dan orang yang menunjukkan kedudukan suatu tugas, wewenang,
dan tanggung jawab dalam perusahaan. Struktur organisasi yang diterapkan oleh
PT. Aksara Solopos adalah struktur organisasi divisional, yaitu organisasi yang
disusun dengan membentuk divisi atau bagian semi otonom dimana tiap divisi atau
bagian tersebut mempunyai tugas masingmasing yang bertanggung jawab kepada
kepala divisi. Alasan perusahaan menggunakan sistem tersebut adalah Adanya
perbedaan tugas dan wewenang yang tegas dan jelas antar divisi membuat struktur
fungsional tidak mungkin diterapkan dan Memudahkan karyawan untuk mengetahui
lebih jelas tentang tugas dan wewenang mereka serta kepada siapa harus
bertanggung jawab.
Struktur organisasi PT.Aksara Solopos dapat digambarkan sebagai berikut :
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Untuk mendelegasikan tugas dan wewenang tiaptiap
karyawan, perlu adanya penentuan job description atau deskripsi
jabatan. Dengan adanya deskripsi jabatan maka akan jelas fungsi,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta hubungan lini antara
atasan dengan bawahan dari masingmasing jabatan pada setiap
divisi. Adapun ringkasan pekerjaan dan tanggung jawab dari
masing masing jabatan adalah sebagai berikut :
1) Pemimpin Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab :
a. Menyampaikan

kebijaksanaan

yang

telah

dirumuskan

bersama dengan Pemimpin Umum dan Wakil Pemimpin
Umum kepada manajer dibawahnya.
b. Mengawasi dan mengusahakan agar kebijakan yang telah
ditetapkan

dapat

dilaksanakan

dengan

sebagaimana

mestinya.
c. Mengevaluasi kegiatan perusahaan secara berkala serta
melaporkannya kepada Wakil Pemimpin Umum.
d. Menerima, mengevaluasi, dan menyetujui rencana anggaran
yang diajukan oleh tiap bagian dalam bidang usaha serta
mengawasi realisasinya.
e. Memberi pengarahan, mengkoordinasikan, dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan seharihari di bagian iklan, sirkulasi,
keuangan, umum, dan personalia sebagai suatu upaya
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terpadu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
2) Pemimpin Redaksi
Tugas dan Tanggung Jawab :
a. Menyampaikan

kebijjaksanaan

yang

telah

dirumuskan

bersama dengan Pemimpim Umum dan Wakil Pemimpin
Umum kepada bagian redaksi.
b. Mengawasi dan mengusahakan agar kebijakan yang telah
ditetapkan

dapat

dilaksanakan

dengan

sebagaimana

mestinya.
c. Mengevaluasi kegiatan perusahaan secara berkala serta
melaporkannya kepada Wakil Pemimpin Umum.
d. Memberi pengarahan, mengkoordinasikan, dan mengawasi
pelaksanaan kegiatan seharihari di bagian redaksi.
3) Kabag Litbang dan Pusdok
Tugas dan tanggung jawab :
a. Bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi baik
berupa foto maupun berita.
b. Mengkoordinasikan/melimpahkan

tugastugas

kepada

bawahan serta member wewenang dan tanggung jawab
untuk kelancaran proses kerja.
4)

Manager Iklan
Tugas dan tanggung jawab :
a. Membantu atau mewakili Pimpinan Perusahaan melakukan
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hubungan kerja dengan pihak ketiga, seperti birobiro iklan,
instansi atau perusahaan dalam aspek usaha yang terkait
dengan penjualan ruang iklan
b.

Membantu dan mewakili Pimpinan Perusahaan dalam
melakukan koordinasi kerja dengan bagian lain yang
bernaung dalam organisasi perusahaan.

c. Melaksanakan strategi pemasaran ruang iklan yang telah
ditentukan oleh pimpinan.
d. Mengkoordinasikan/melimpahkan

tugastugas

kepada

bawahan serta memberi wewenang dan tanggung jawab
untuk kelancaran proses kerja.
e. Bertanggung jawab atas kegiatan di bagian iklan kepada
Pimpinan dan target yang ditetapkan.
5) Staf Iklan
Tugas dan tanggung jawab :
a. Menghubungi biro iklan dan unit pelayanan yang telah
ditunjuk sebagai depot iklan .
b. Menerima order atau materi iklan yang datang langsung ke
kantor dan menginventarisirnya.
c. Menjaga komunikasi dengan para pemasang iklan, biro iklan
atau calon pemasang yang menjadi wilayah tugasnya.
d. Menyiapkan materi iklan yang belum siap dan berkoordinasi
dengan bagian produksi dalam penempatan iklan di halaman
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surat kabar.

6) Manager Promosi
Tugas dan tanggung jawab :
Bertanggung jawab untuk program branding (pencitraan)
secara visual, yang meliputi pembuatan desain visual promo di
media

cetak,

outdoor

dan

merchandise,

melakukan

perencanaan dan penjadwalan iklan layanan komunitas dan hari
besar, pembuatan desain untuk media kit, bahan promo multi
media dan pendokumentasian semua material promo visual.
7) Manager Sirkulasi
Tugas dan tanggung jawab ;
9. Mengkoordinasikan para stafnya, guna tercapainya fungsi
tugas yang optimal.
10. Merancang program kerja sirkulasi dalam upaya mengangkat
tingkat penjualan sesuai target yang ditetapkan.
11. Menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan para mitra
kerja, seperti agen, loper, atau perusahaan distribusi dalam
upaya menciptakan kerja sama yang lebih baik.
12. Memonitor pelaksaan tugas pemasaran surat kabar, jaringan

distribusi dan perkembangan situasi persaingan di pasar.
8) Staf Sirkulasi
Tugas dan tanggung jawab ;
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a. Mengusulkan sistem penjualan surat kabar kepada timnya
dalam upaya memperbaiki pola kerja di bagian sirkulasi.
b. Melaksanakan kontak langsung dan membina hubungan
baik dengan agen atau mitra kerja lain,dalam upaya
memperlancar penjualan, pengiriman maupun penagihan
surat kabar.
9) Manager Keuangan
Tugas dan tanggung jawab :
a. Memimpin,mengatur serta mengawasi semua kegiatan yang
berada di bawah pengawasannya.
b. Mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan serta
prosedur yang ditetapkan Pemimpin perusahaan, yang
berkaitan dengan kegiatan bidang keuangan dan akuntansi.
c. Mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah di bidang
moneter dan fiskal serta bidangbidang usaha lainnya, yang
mempengaruhi kegiatan perusahaan, khususnya di bidang
keuangan dan akuntansi.
d. Memeriksa dan menganalisa laporan keuangan dan laporan
lainnya sebelum diserahakan tepat pada waktunya kapada
Pemimpin Perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan.
10) Staf Keuangan
Tugas dan tanggung jawab :
a. Melakukan coding jurnal dan posting dari surat perintah
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membayar, surat perintah menerima uang dan bukti
memorial ke buku harian,bukubesar,dan menyusun laporan
keuangan.
b.

Menyelenggarakan buku bank untuk mencatat penerimaan
dan pengeluaran uang melalui bank dan pada akhir bulan
memuat rekonsliasi saldo masingmasing bank.

c. Membantu

manager

keuangan

dalam

melakukan

pengkoordinasian penyusunan anggaran yang terpadu untuk
seluruh

bagian

dan

setiap

periode

menyusun

data

perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
11) Manager SDM
Tugas dan tanggung jawab :
•

Mengikuti perkembangan pengetahuan yang erat kaitannya
dengan

peningkatan

pengetahuan

dan

keterampilan

karyawan sesuai dengan perkembangan lingkungan internal
dan eksternal.
•

Memberikan masukan kepada Direktur Produksi dan SDM
dalam perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang
personalia

seperti

berhubungan

dengan

seleksi,

penempatan, penilaian prestasi, peningkatan pendidikan dan
keterampilan,

struktur

penggajian

dan

promosi,

kesejahteraan, pensiun, dan jamsostek.
•

Mengatur

penyelenggaraan

seleksi

dan

penempatan
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karyawan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
sesuai dengan tingkatan dan jabatan ynag ada dalam
perusahaan.
•

Mengatur

dan

mengawasi

data

personel,administrasi,

administrasi kekaryawanan termasuk perhitungan gaji, iuran
asuransi,pensiun

serta

mengawasi

pelaksanaan

pembayaran gaji, tunjangan penggantian biaya dan pinjaman
karyawan.
•

Bekerjasama dengan bagian keuangan dalam mengatur
pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan, penggantian biaya
dan pinjaman karyawan.

12) Kasir
Tugas dan tanggung jawab
a. Mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan serta
prosedur yang dikeluarkan oleh manajer keuangan dan
mempersiapkan Surat Perintah Menerima Uang (SPMU).
b. Membayar semua pengeluaranpengeluaran perusahaan
berupa tunai maupun cek/giro setelah semua dokumen
pendukungnya ditandatangani pejabat yang berwenang.
c. Membuat laporan penerimaan uang langsung atau transfer
untuk bagian kredit sebagai informasi untuk memutakhi rkan
laporan saldo umu untuk bagian kredit sebagai informasi
untuk memutakhi rkan laporan saldo umur piutang.
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13) Manajer Umum
Tugas dan tanggung jawab
a. Memimpin, mengatur serta mengawasi semua kegiatan yang

berada di bawah pengawasannya.
b. Mengembangkan

dan

mengusulkan

kepada

Pemimpin

Perusahaan atas rencana dan program untuk memperbaiki
pelayanan umum dan perusahaan.
c. Bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan bahan dasar
penerbitan, sepeti kertas dan barang pracetak serta barang
kebutuhan lainnya,
d. Mengkoordinasikan

dengan

bagian

lain

pemeliharaan

kebersihan

kantor,

pemeliharaan

kendaraan,

perlengkapan

mengenai

penggunaan

dan

kantor

dan

pelayanan umum lainnya.
14) SATPAM
Tugas dan tanggung jawab
a. Mengawasi

dan

menerima

tamu

kantor

dan

berhak

menanyakan maksud dan tujuan kunjungan tamu.
b. Membuat laporan serah terima setiap pergantian satpam
pada buku laporan.
c. Mengontrol secara teratur kondisi sekeliling ruang dan kantor
serta ikut mengawasi penggunaan peralatan listrik/elektronik
yang ada.
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d. Mengunci setiap pintu ruangan setelah jam kerja selesai dan
mengontrolnya.
15) Sekretariat Perusahaan
Tugas dan tanggung jawab:
a. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan
suratsurat

dan

dokumendokumen

penting

lain

yang

berhubungan dengan kegiatan Pemimpin Perusahaan.
b. Membuat suratsurat, menyimpan filenya yang berhubungan

dengan kepentingan perusahaan.
c. Menjaga disiplin kerja dan melaksanakan

tugas tugas

lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perusahaan manager
umum

baik

yang

berkaitan

dengan

hubungan

luar/masyarakat dan kontak dengan instansi atau lembaga
lain.
16) Kepala Bagian Jaringan (EDP)
Tugas dan tanggung jawab
a. Menunjang kelancaran kerja baik di bidang redaksi maupun
perusahaan dengan jalan menyediakan serta pemeliharaan
sistem komputer .
b. Membantu perbaikan serta pengembangan tekhnologi yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
c. Membantu

memberikan

rekomendasi

pengembangan

teknologi perusahaan teutama yang berhubungan dengan
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perangkat lunak.

4. Sekilas Tentang Solopro
SOLOPro merupakan salah satu divisi yang baru tiga tahun
dibentuk untuk melengkapi pelayanan yang diberikan oleh PT.
Aksara Solopos. SOLOPro merupakan usaha yang mampu
mengintegrasikan jasa pelayanan promosi dan marketing dalam
satu paket (integrated promotion and marketing services) tidak
seperti Event Organizer (EO) lainnya yang menawarkan konsep
bersifat parsial. Didukung oleh keberadaan media (koran dan radio)
usaha jasa penyelenggara acara, promosi, dan pemasaran ini
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Saat ini SOLOPro dikelola oleh seorang manajer yang
bernama Rahayu Mulyaningsih .Dalam operasionalnya seharihari
SOLOPro dibantu oleh tenagatenaga freelance, peserta magang,
dan EOEO lain yang turut ambil bagian dalam project yang sedang
berlangsung.
1.

Visi, Misi, dan Tujuan
Visi :
a. Solusi untuk kebutuhan dan kepuasan klien
b. Menjadi mitra terpercaya untuk mencapai hasil terbaik sesuai
tujuan yang ditetapkan, melalui komitmen untuk terus
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meningkatkan kualitas layanan demi kepuasan pelanggan.
Misi :
a. Menyelenggarakan layanan lewat penanganan khusus, unik,
kreatif, dan professional berorientasi pada pelanggan.
b. Membina tim kerja dengan motivasi kreatifitas, dan dedikasi
tinggi

berorientasi

market

dan

berkomitmen

pada

peningkatan kualitas.
Tujuan :
a. Memberikan kepuasan maksimal kepada klien
b. Memelihara

SOLOPOS

loyalitas
dan

pemasang

SOLOPOS

FM

iklan/rekanan
lewat

layanan

HU
yang

berkonsep total marketing.
c. Mencari keuntungan/orientasi bisnis.
2.

Alur kerja
a. Penerimaan job
Job datang langsung atau dicari melalui lobilobi yang
panjang oleh bagian marketing.
b. Persiapan bahan dan peralatan
Dalam alur kerja Event Organizer terdapat semacam
mandataris dari klien untuk perusahaan yang disampaikan
oleh bagian marketing agar dibuatkan suatu acara menurut
kesepakatan yang dibuat bersama, yang disebut job
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requestion, sebagai panduan desain grafis mengeksekusi
event dapat berupa konsepkonsep dalam bentuk presentasi.
c. Langkah kerja dalam tim produksi
Job requestion telah masuk tim produksi dipelajari dengan
dipandu oleh manajer SOLOPro
3. Bidang Kerja SOLOPro
Produk jasa yang ditawarkan SOLOPro adalah sebagai berikut :

1) Exhibition
Penyeleggara pameran, baik yang digagas sendiri oleh
SOLOPro maupun pameran yang ditawarkan oleh klien.
SOLOPro mengemas pameran dengan pemilihan utama
waktu dan tempat yang tepat dengan sentuhan special event
(kegiatan khusus). Sentuhan khusus ini merupakan kiat
menarik perhatian pengunjung dan media massa terhadap
produkproduk atau perusahaan tertentu.
Kesan khusus dalam tema, waktu, dan tempat ini efektif
karena

bisa

meningkatkan

pengetahuan

(knowledge),

perhatian (awareness), pemenuhan selera (pleasure), atau
menarik simpati dan empati. Ujungujungnya sentuhan
khusus ini bisa mendongkrak citra (image) dan berlanjut
pada tereleasisasinya transaksi.
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2) Launching / Promo Product
Meluncurkan produk baru atau mengenalkan kembali
produk lama dengan kemasan baru jelas membutuhkan
event

peluncuran

/

pengenalan

kembali.

SOLOPro

mengemas dan menyelenggarakan event pengenalan ini
secara professional, sehingga target pasar yang dibidik
dapat secara efektif teraih.
3) Seminar, Talk Show – Gathering
SOLOPro menyelenggarakan acaraacara pertemuan
seperti seminar, workshop, gathering, dan lainlain dengan
tematema khusus, aktual dengan menghadirkan tokoh /
narasumber / pembicara yang kompeten dibidangnya.
4) Entertainment / Sport entertainment (Outdoor / Indoor)
Membantu
entertainment/sport

menyelenggarakan
entertainment

untuk

acara
perusahaan,

lembaga, perorangan, kampus, dll. Acara entertainment
yang bertujuan promotif sekaligus memuaskan dahaga
masyarakat akan hiburan yang bermutu ini, bisa berupa
konser musik, road show, pertandinganpertandingan, dll.
Kami siap mengemas acara hiburan tersebut secara menarik
dan menjadi moment yang tak terlupakan bagi orangorang
yang menyaksikannya.
5) Outbond

54

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kegiatan

ini

diselenggarakan

untuk

membantu

kebersamaan, kekeluargaan, keakraban, kepribadian dan
kepemimpinan seseorang. Biasanya diadakanoleh suatu
perusahaan atau lembaga untuk menguji kepribadian dan
mental seseorang dan membangun spirit kolektif.
6) Agency (Model, SPG – Stand Guide)
SOLOPro menyediakan sales promotion girl (SPG)
dan sales promotion boy (SPB) yang professional untuk
dilibatkan dalam acaraacara promosi sebagai guide dan
aktivitas marketing lainnya.

C.

LAPORAN MAGANG KERJA
1.

Pengertian Magang Kerja
Magang kerja adalah kegiatan penunjang perkuliahan
yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diterjunkan secara
langsung ke duina kerja untuk melihat secara langsung
penerapan dari berbagai teori yang telah dipelajari dalam
bangku kuliah. Sasaran magang kerja adalah usaha kecil dan
menengah, kopoerasi, instansi pemerintah / swasta dan
kelompok masyarakat yang sekiranya berhubungan dengan
teori yang telah dipelajari oleh mahasiswa.

2.

Tujuan Magang Kerja

55

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

a. Tujuan Umum
1)

Untuk

menyelaraskan

antara

pencapaian

pembelajaran dikampus dengan dinamika pekerjaan di
masyarakat.
2)

Untuk meningkatakan kualitas lulusan yang memiliki
kompetensi dan daya saing.

b.

Tujuan Khusus
1) Memberdayakan mahasiswa dan meningkatkan wawasan
pekerjaan melalui pengalaman kerja.
2) Melatih

mahasiswa

memasukii

dunia

kerja

dan

pengayaan wawasan pekerjaan.

3.

Manfaat Magang
a.

Bagi mahasiswa
1)

Dapat melihat secara jelas bagaimana proses produksi
atau kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian.

2)

Memberikan

keterampilan

dan

pengalaman

pada

mahasiswa dalam memasuki dunia usaha.
3)

Dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan dan mencoba untuk mencari solusinya.

4)

Mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku
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kuliah ke dalam dunia usaha.
b.

Bagi perguruan tinggi
1)

Terjalinnya hubungan kerja sama yang lebih baik
dengan perusahaan yang ditempati untuk magang
kerja.

2)

Dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang diserap oleh
mahasiswa selama perkuliahan.

c.

Bagi perusahaan
1)
2)

Terjadinya kerjasama dengan dunia pendidikan.
Sebagai

sarana

pertimbangan

guna

peningkatan

produktivitas perusahaan.
3)

Mendapat masukanmasukan yang dapat digunakan
sebagai

pertimbangan

perusahaan

dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada.

4.

Pelaksanaan Magang Kerja
a.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Kerja
Jangka waktu
Tempat

b.

: Tanggal 5 januari – 21 maret 2009
: PT. Aksara Solopos

Kegiatan Magang Kerja
Kegiatan magang kerja dilaksanakan 2 bulan lebih 2 minggu

dengan penempatan magang kerja di bagian EO. Kegiatan
magang kerja di PT. Aksara Solopos dilaksanakan setiap 6 hari
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dalam seminggu dengan rincian waktu sebagai berikut :
Senin – jum’at
Sabtu

: pukul 08.00 – 13.00

Istirahat siang
5.

: pukul 08.00 – 16.00

: pukul 12.00 – 13.00

Rincian Kegiatan Magang Kerja
Kegiatan magang kerja yang berlangsung selama 2 bulan
lebih 2 minggu dibagian EO antara lain sebagai berikut :
Rincian Kegiatan magang Kerja

a.

Bulan Januari
Tabel 3.1
Rincian kegiatan magang dibagian EO

No
1

Kegiatan
Memperkenalkan diri kepada manajer dan staf dibagian EO.

2

Mengamati tugastugas yang dikerjakan dibagian EO.

3

Membantu menyebarkan proposal untuk kegiatan event funbike
bumiputera di beberapa kota.

4

Memfollow up perusahaan yang menerima proposal untuk
event funbike bumiputera.

5

Memfotocopy dokumendokumen EO.

6

Ikut membantu mempersiapkan dokumen guna ikut pelelangan
event peresmian bandara adi sumarmo.

7

Mencarikan surat perjanjian antara PT. Aksara Solopos dengan
beberapa konsumen yang menggunakan jasa EO Solopro.

8

Mengambil Koran tiap pagi.
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9

Mengefax data ke Surabaya.

10

Menerima telepon

11

Mengetik surat pengantar sponsor.

12

Order barang kebagian umum.

13

Mengetik alamatalamat perusahaan dan instansi

14

Menyebarkan flyer di beberapa lokasi yang strategis.

15

Marketing ke beberapa perusahaan.

b. Bulan februari
Tabel 3.2
Rincian kegiatan magang dibagian EO

No
1

Kegiatan
Meng follow up kembali perusahaan atau instansi yang telah
diberi proposal.

2

Marketing untuk event seminar “Quantum Leap”

59

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

3

Droping tiket seminar ke tiket box yang telah di tunjuk
sebelumnya oleh PT. Aksara Solopos.

4

Melakukan penjualan tiket seminar secara kolektif.

5

Menelepon tiket box –tiket box untuk mengetahui sejauh mana
penjualan tiket seminar.

6

Menyebarkan flyer yang berkaitan dengan acara seminar.

7

Melaporkan rekap penjulan tiket seminar kepada manajer EO.

8

Mengumpulkan materi untuk desain event pembukaan bandara

9

adi sumarmo (pemotretan lokasi, mencari konsep acara).

10

Membantu persiapan event pembukaan bandara Adi sumarmo.
Mempersiapkan property yang nantinya digunakan untuk event.

11

Memprint undangan untuk tamu dalam peresmian bandara Adi
sumarmo.

c.

Bulan Maret
Tabel 3.3
Rincian kegiatan magang dibagian EO

No

Kegiatan
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1

Meninjau stage untuk acara eksekusi event peresmian bandara.

2

Membantu loading tim produksi di bandara Adi sumarmo.

3

Mengikuti eksekusi event Bandara Adi Soemarmo

4

Membantu membuat reporting untuk acara peresmian bandara
untuk diserahkan kepada pihak Angkasa Pura I.

6.

Kesimpulan Magang Kerja
Berdasarkan rincian kegiatan magang kerja pada tabel
diatas yang dilaksanakan selama kurun waktu 2 bulan lebih 2
minggu,

meskipun

singkat

namun

banyak

memberikan

pengalaman dan pengetahuan bagi penulis. Selain pengalaman
kerja dan pengetahuan terdapat beberapa temuan yang
menyangkut sekitar pembahasan penelitian.

D.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1.Deskriptif Identitas Responden
Dalam

penelitian

ini,

yang

dijadikan

sampel

adalah

masyarakat solo dan sekitarnya. Dari 100 orang responden yang
diambil sebagai sampel, diperoleh data identitas sebagai berikut :
a.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Responden

yang

diteliti

dibedakan

berdasarkan

jenis

kelamin. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh
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mana keterlibatan masyarakat solo dan sekitarnya yang
berpartisipasi dalam penelitian ini.
Tabel 3.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin
Pria
Wanita
Jumlah

Jumlah orang
54
46
100

Persentase (%)
54%
46%
100 %

Sumber : data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 100
responden yang diambil sebagai sampel, responden pria
sebanyak 54 orang (54%) dan jumlah responden wanita yaitu
sebanyak 46 Orang (46 %). Sehingga dapat disimpulkan bahwa
mayoritas responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
adalah Pria yaitu sebanyak 54 orang atau sebanyak 54 % dari
jumlah seluruh sampel.
b.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Responden yang diteliti dibedakan berdasarkan usia, hal
ini dimaksudkan untuk mengetahui usia dari para responden yang
terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
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Usia
< 20 th
2130 th
3140 th
> 40 th
Jumlah

Jumlah orang
8
41
23
28
100

Persentase (%)
8 %
41 %
23 %
28 %
100 %

Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berusia 2130
tahun yaitu sebanyak 41 orang atau 41% dari jumlah seluruh
sampel, sedang untuk urutan selanjutnya yaitu usia > 40 tahun
sebanyak 28 orang (28%), dan usia 3140 Tahun yang
berpartisipasi sebanyak 23 orang (23%) serta usia < 20 tahun
sebanyak 8 orang (8%).
c.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Responden

yang

diteliti

dibedakan

berdasarkan

jenis

pekerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis pekerjaan
dari responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.
Tabel 3.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Jenis pekerjaan
Swasta
Wiraswasta
PNS
Pelajar / Mahasiswa
Jumlah

Jumlah Orang
37
15
20
28
100

Persentase (%)
37 %
15 %
20 %
28 %
100 %

Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel 3.6 diatas dapat diketahui
bahwa dari 100 orang responden yang dijadikan sampel mayoritas
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responden yang berpartisipasi dalam penelitian adalah bekerja di
sektor swasta yaitu sebanyak 37 orang (37%). Sedang untuk jenis
pekerjaan lain jumlah responden yang berpartisipasi dalam
penelitian ini yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 28
orang (28%), PNS sebanyak 20 orang (20%) serta 15 orang
(15%) bekerja sebagai wiraswasta.
2.Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen
a. Analisis Deskriptif Tingkat Kepentingan
Analisis ini menemukakan seberapa penting atribut dari
kualitas produk Koran yang diharapkan oleh pembaca.
Masingmasing dimensi kualitas produk digunakan sebagai
ukuran untuk menganalisis tingkat kepentingan sesuai dengan
harapan pembaca.
• Performance (kinerja)
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas produk
Koran,

menurut

perspektif

pembaca

tentang

dimensi

performance (kinerja) dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.7
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Performance (Kinerja)
Jumlah Responden
P
N
TP

No

Dimensi Performance (kinerja)

1.

Topik berita utama /head Line
Koran

40

56

4





Keakuratan
berita Koran

54

45

1





2.

dan

SP

keaktualan

STP

Sumber: Data diolah dari kuesioner,2009

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat diketahui
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
beranggapan bahwa dimensi performance (kinerja) yang terdiri
dari atribut :
a) Topik berita utama atau head Line koran mayoritas
responden

menganggap

penting

yaitu

sebanyak

56

responden dan 40 Responden menganggap sangat penting,
serta 4 responden memilih netral.
b)

Keakuratan dan keaktualan berita koran, sebanyak 54
responden menganggap sangat penting dan 45 responden
menganggap penting, 1 responden memilih netral.

Menurut pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas
responden menganggap dimensi performance (kinerja) ini
menjadi pertimbangan penting konsumen dalam membeli
Koran. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas responden
menganggap sangat penting pada atribut keakuratan dan
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keaktualan berita Koran Sehingga untuk perusahaan produksi
Koran harus lebih mengutamakan dimensi kinerja ini.
• Keistimewaan lain (Features)
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas produk
Koran menurut perspektif pembaca tentang dimensi Features
(Keistimewaan Lain) dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.8
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Features (Keistimewaan Lain)
No
1.
2.

Dimensi Features
(keistimewaan lain)
Kelengkapan dan keaneka
ragaman berita Koran
Penyajian bahasa Koran

SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP

41

52

7





32

51

16

1



Sumber: Data diolah dari kuesioner,2009

Berdasarkan pada tabel 3.8 diatas, dapat diketahui bahwa
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
bahwa dimensi Features (keistimewaan) yang terdiri dari atribut:
a) Kelengkapan

dan

keanekaragaman

berita

Koran,

sebanyak 52 responden menganggap penting dan 41
Responden

menganggap

sangat

penting,

serta

7

responden memilih netral.
b) Penyajian bahasa Koran, sebanyak 51 responden
menganggap

penting, 32 responden menganggap

sangat penting dan 16 responden memilih netral serta 1
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responden menganggap tidak penting.
Dari dimensi features (keistimewaan lain) ini mayoritas
responden

menganggap

sangat

penting

pada

atribut

Kelengkapan dan keaneka ragaman berita Koran. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa dimensi ini menjadi atribut yang
penting yang ada dalam produk Koran.
• Kehandalan ( Reliability )
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas produk
Koran,

menurut

perspektif

pembaca

tentang

dimensi

kehandalan (reliability) dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.9
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Kehandalan ( Reliability )

1.

Dimensi Reliability
(Kehandalan)
Kualitas kertas produk Koran

2.

Ketebalan halaman Koran

No

SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP

9

62

23

6



11

45

25

19



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan pada tabel 3.9 dapat diketahui bahwa
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
bahwa dimensi kehandalan (Reliablity) yang terdiri dari atribut :
a) Kualitas kertas produk Koran, mayoritas responden
menganggap penting yaitu sebanyak 62 responden,
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sebanyak 23 responden memilih netral, 9 responden
menganggap

sangat

penting

dan

6

responden

menganggap tidak penting.
b) Ketebalan halaman Koran, sebanyak 45 responden
menganggap penting, 25 responden memilih netral, 19
responden

menganggap

tidak

penting,

serta

11

responden menganggap atribut ini sangat penting.
Dari penjelasan diatas, walaupun banyak juga responden
yang memilih netral, tetapi menurut mayoritas responden
menganggap dimensi ini menjadi pertimbangan penting
dalam produk Koran.
• Kesesuaian (Conformance)
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas
produk Koran, menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Kesesuaian (Conformance) dapat disajikan pada tabel dibawah
ini :
Tabel 3.10
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Kesesuaian (Conformance)
No
1.
2.

Dimensi Conformance
(Kesesuaian)
Kesesuaian harga dengan
manfaat yang didapat
Kesesuaian Slogan dengan
ciri khas Koran

SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP

22

57

17

4



10

42

30

18



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
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Berdasarkan

tabel

diatas,

dapat

diketahui

bahwa

responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
bahwa dimensi Kesesuaian (Conformance) yang terdiri dari
atribut:
a) Kesesuaian harga Koran dengan manfaat yang didapat,
mayoritas
sebanyak

responden
57

menganggap

responden,

sebanyak

penting
22

yaitu

responden

menganggap sangat penting dan 17 responden memilih
netral serta 4 responden menganggap atribut ini tidak
penting.
b) Kesesuaian Slogan dengan ciri khas Koran, mayoritas
responden menganggap penting yaitu sebanyak 42
responden, sebanyak 30 responden memilih netral, 18
responden

menganggap

tidak

penting

serta

10

responden menganggap atribut ini sangat penting.
Walaupun mayoritas responden

menganggap penting

tetapi melihat banyak juga responden yang memilih netral
dan tidak penting dapat disimpulkan bahwa atribut ini
ternyata tidak menjadi pertimbangan yang penting dalam
sebuah produk Koran.
• Pelayanan ( Serviceability )
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas
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produk Koran, menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Dimensi Pelayanan (Serviceability) dapat disajikan pada tabel
dibawah ini :

Tabel 3.11
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Pelayanan ( Serviceability )
No
1.
2.

Dimensi Serviceability
(Pelayanan)
Kemudahan
memperoleh
produk Koran
Banyaknya loper atau agen
Koran

SP

Jumlah Responden
P
N
TP

STP

31

64

5





29

61

10





Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan pada tabel 3.11 dapat diketahui bahwa
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
bahwa dimensi Dimensi Pelayanan ( Serviceability ) yang terdiri
dari atribut :
a) Kemudahan memperoleh produk Koran, sebanyak 64
responden
menganggap

menganggap
sangat

penting,

penting

31

responden

serta

5

responden

koran,

sebanyak

responden memilih netral.
b) Banyaknya

loper

atau

agen

61

responden menganggap penting dan 29 responden
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menganggap sangat penting serta 10 responden memilih
atribut ini netral.
Menurut pemaparan diatas dapat dilihat bahwa mayoritas
responden menganggap dimensi ini sangat penting dan
penting,

sehingga

Pelayanan (

dapat

disimpulkan

bahwa

dimensi

Serviceability ) menjadi pertimbangan yang

penting yang harus diutamakan oleh perusahaan produksi
Koran.
• Tampilan / Desain (Aesthetics)
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas
produk Koran, menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Dimensi Tampilan / Desain (Aesthetics) dapat disajikan pada
tabel dibawah ini :
Tabel 3.12
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
Dimensi Tampilan / Desain (Aesthetics)
Dimensi Aesthetics
(Tampilan / Desain)

SP

1.

Penataan Lay Out (tata letak)
berita dan iklan Koran

15

51

34





2.

Tambahan
warna

21

52

22

5



No

gambar

dan

Jumlah Responden
P
N
TP

STP

Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
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bahwa dimensi Dimensi Tampilan / Desain (Aesthetics) yang
terdiri dari atribut :
a) Penataan Lay Out (tata letak) berita dan

iklan Koran,

sebanyak 51 responden menganggap penting, sebanyak
34 responden memilih netral serta 15 responden
menganggap atribut ini sangat penting.
b) Tambahan gambar dan warna, mayoritas responden

menganggap penting yaitu sebanyak 52, sebanyak 22
responden
menganggap

memilih
sangat

netral
penting

dan
serta

21

responden

5

responden

menganggap atribut ini tidak penting.
Dari penjelasan diatas, walaupun banyak juga responden
yang memilih netral, tetapi menurut mayoritas responden
yang menganggap penting,sehingga dapat disimpulkan
bahwa dimensi ini menjadi pertimbangan penting dalam
produk Koran.
• Citra Produk (Fit and Finish)
Dari hasil penelitian tingkat kepentingan kualitas
produk Koran, menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Dimensi Citra Produk (Fit and Finish) dapat disajikan pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.13
Distribusi Tingkat Kepentingan Kualitas Produk Koran
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Dimensi Citra Produk (Fit and Finish)
No
1.

2.

Dimensi Fit and Finish
(Citra Produk)
Citra koran sebagai produk
yang
berkualitas
dan
prestisius
Citra Koran yang dapat
dinikmati
oleh
semua
kalangan

SP

Jumlah Responden
P
N
TP

STP

12

39

38

11



13

55

32





Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan pada tabel 3.13 dapat diketahui bahwa
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan
bahwa dimensi Dimensi Citra Produk (Fit and Finish) yang terdiri
dari atribut :
a)

Citra Koran sebagai produk yang berkualitas dan
prestisius, mayoritas responden beranggapan penting
yaitu 39 responden, sebanyak 38 responden memilih
untuk netral, dan 12 responden menganggap sangat
penting serta 11 responden menganggap atribut ini tidak
penting.

b) Citra Koran yang dapat dinikmati oleh semua kalangan,
sebanyak 55 responden menganggap penting dan 13
responden

menganggap

sangat

penting

serta

32

responden milih untuk netral.
Menurut

penjelasan

diatas,

walaupun

banyak

juga

responden yang memilih netral tetapi mayoritas responden
menganggap dimensi ini penting. Hal ini ditandai dengan
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mayoritas responden menganggap penting pada setiap
atribut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dimensi Citra
Produk (Fit and Finish) ini penting dalam sebua produk
Koran.

b. Analisis Deskriptif Tingkat Kinerja
Analisis ini mengemukakan kinerja produk Koran SOLOPOS
menurut perspektif pembaca. Masingmasing atribut dimensi
kualitas produk Koran SOLOPOS digunakan sebagai ukuran untuk
menganalisis tentang kinerja Koran SOLOPOS yang diterima oleh
pembaca.
1)

Kinerja (Performance)
Dari hasil penelitian tingkat kinerja atau performa
Koran SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi
performance (kinerja) dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Distribusi Tingkat Kinerja Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Performance (Kinerja)
Jumlah Responden
No Dimensi Performance (kinerja)
SP
P
N
TP STP
1. Pilihan topik berita utama Koran
23
73
4


SOLOPOS menarik.
2. Berita Koran SOLOPOS yang
disajikan aktual, akurat dan 27
66
3
4

berimbang
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat

74

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian
ini beranggapan bahwa dimensi performance (Kinerja) yang
terdiri dari atribut :
a) Pilihan topik berita utama Koran SOLOPOS menarik,
Mayoritas responden menganggap puas yaitu sebanyak 73
responden. sebanyak 23 responden menganggap sangat
puas, dan 4 responden memilih netral
b) Berita Koran SOLOPOS yang disajikan aktual, akurat dan
berimbang, sebanyak 66 responden menganggap puas, 27
responden menganggap sangat puas dan 4 responden
menganggap tidak puas serta 3 responden memilih netral
untuk atribut ini.
Menurut pemaparan data diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja
Koran SOLOPOS pada dimensi Performance (Kinerja).
2) Keistimewaan (Features)
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk
Koran SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Features (Keistimewaan) dapat disajikan pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.15
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Features (Keistimewaan)
No

Dimensi Features (Keistimewaan)
SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP
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1.
2.

Berita Koran SOLOPOS tersaji
lengkap dan beranekaragam
Kajian bahasa Koran SOLOPOS
mudah dicerna dan dipahami

19

69

12





13

70

17





Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat
diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian
ini beranggapan bahwa Dimensi Features (Keistimewaan) yang
terdiri dari atribut :
a) Berita Koran SOLOPOS tersaji lengkap dan beranekaragam,
sebanyak 69 responden menganggap puas dan sebanyak 19
responden menganggap sangat puas serta 12 responden
memilih untuk netral.
b) Kajian bahasa Koran SOLOPOS mudah dicerna dan
dipahami, Mayoritas responden menganggap puas yaitu
sebanyak

70

responden.

Sedangkan

13

responden

menganggap sangat puas, serta 17 responden memilih
netral.
Dari

pemaparan dimensi

Features

(Keistimewaan)

dapat

disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap
kinerja Koran SOLOPOS yang ada pada dimensi Features
(Keistimewaan).
3) Kehandalan ( Reliability)
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk
Koran SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi

76

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kehandalan ( Reliability) dapat disajikan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.16
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Kehandalan ( Reliability)
No
1.
2.

Dimensi Kehandalan (Reliability)
SP
Kualitas kertas produk
SOLOPOS
Ketebalan
halaman
SOLOPOS

Koran
Koran

Jumlah Responden
P
N
TP STP

5

37

44

13

1

3

41

46

10



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel 3.16 dapat diketahui
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
beranggapan bahwa Dimensi Kehandalan ( Reliability) yang
terdiri dari atribut:
a) Kualitas

kertas

responden

produk

memilih

responden.

Koran

untuk

Sedangkan

netral

SOLOPOS,
yaitu

sebanyak

mayoritas

sebanyak
37

44

responden

menganggap puas, 13 responden menganggap tidak puas
dan 5 responden menganggap sangat puas serta 1
responden menganggap sangat tidak puas.
b) Ketebalan halaman Koran SOLOPOS, mayoritas responden
memilih netral yaitu sebanyak 46 responden. Sedangkan
sebanyak

41

responden

menganggap

responden menganggap tidak puas serta

puas,

dan

10

3 responden

menganggap sangat puas.
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Melihat penjelasan diatas, walaupun banyak responden yang
merasa puas, tetapi banyak juga responden yang memilih netral
dan ada juga yang merasa tidak puas terhadap kinerja Koran
SOLOPOS yang terdapat pada dimensi Kehandalan (Reliability).
Oleh karena itu dimensi ini harus menjadi perhatian utama bagi
perusahaan

supaya

menambah

kualitas

kertas

Koran

SOLOPOS dan atribut ketebalan Koran SOLOPOS.
4) Kesesuaian ( Conformance )
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk
Koran SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Kesesuaian

( Conformance ) dapat disajikan pada tabel

dibawah ini :

Tabel 3.17
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Kesesuaian ( Conformance )
No
1.
2.

Dimensi Kesesuaian
(Conformance)
Harga Koran SOLOPOS sesuai
dengan manfaat yang didapat
Kesesuaian
slogan
Koran

SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP

9

61

20

10



14

66

18

2
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SOLOPOS sebagai Koran lokal
kota Solo
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel 3.17 dapat
diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian
ini beranggapan bahwa Dimensi Kesesuaian ( Conformance )
yang terdiri dari atribut :
a) Harga Koran SOLOPOS sesuai dengan manfaat yang
didapat,

sebanyak

61

responden

menganggap

puas,

sebanyak 20 responden memilih netral dan 10 responden
menganggap tidak puas, serta 9 responden menganggap
atribut ini sangat puas.
b) Kesesuaian slogan Koran SOLOPOS sebagai Koran lokal
kota Solo, sebanyak 66 responden menganggap puas ,
sebanyak 18 responden memilih netral dan 14 responden
menganggap sangat puas serta 2 responden menganggap
atribut ini tidak puas.
Menurut pemaparan data diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja
Koran SOLOPOS pada dimensi Kesesuaian ( Conformance ).

5) Pelayanan ( Serviceability )
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk Koran
SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi
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Pelayanan

( Serviceability ) dapat disajikan pada tabel

dibawah ini :
Tabel 3.18
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Pelayanan ( Serviceability )
No
1.
2.

Dimensi Pelayanan ( Serviceability )
Kemudahan memperoleh Koran
SOLOPOS
Banyaknya loper atau agen Koran
SOLOPOS

Jumlah Responden
SP P
N TP STP
14

71

13

2



13

66

18

3



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat diketahui
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
beranggapan bahwa Dimensi Pelayanan ( Serviceability ) yang
terdiri dari atribut :
a) Kemudahan memperoleh Koran SOLOPOS, sebanyak 71
responden menganggap puas, sebanyak 14 responden
menganggap sangat puas dan 13 responden memilih untuk
netral serta 2 responden menganggap atribut ini tidak puas.
b) Banyaknya loper atau agen Koran SOLOPOS, mayoritas
responden menganggap puas yaitu sebanyak 66 responden.
Sedangkan 18 responden memilih untuk netral, sebanyak 13
responden manganggap sangat puas dan 3 responden
menganggap tidak puas.
Dari pemaparan dimensi Pelayanan ( Serviceability ) dapat
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disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap
kinerja Koran SOLOPOS yang ada pada dimensi Pelayanan
(Serviceability ). Sehingga perusahaan bisa dikatakan berhasil
dalam kinerja tiap atributnya yang terdapat pada dimensi ini.
6) Tampilan atau Desain ( Aesthetics )
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk Koran
SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi
Tampilan atau Desain ( Aesthetics ) dapat disajikan pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.19
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Tampilan atau Desain ( Aesthetics )
Dimensi Tampilan atau Desain
No (Aesthetics )
1.
2.

Penataan Lay Out (tata letak)
berita dan iklan Koran SOLOPOS
Berita koran SOLOPOS disajikan
dengan tambahan Gambar dan
warna yang menarik

SP

Jumlah Responden
P
N
TP STP

3

39

39

19



7

53

35

5



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel 3.19 dapat diketahui
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
beranggapan bahwa Dimensi tampilan atau desain (Aesthetics)
yang terdiri dari atribut :
a) Penataan Lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran
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SOLOPOS, jumlah responden yang menganggap atribut ini
puas dan jumlah responden yang memilih netral sama
banyaknya yaitu sebanyak 39 responden dan sebanyak 19
responden menganggap tidak puas. Serta 3 responden
menganggap atribut ini sangat puas.
b) Berita koran SOLOPOS disajikan dengan tambahan Gambar
dan

warna

yang

menarik,

sebanyak

53

responden

menganggap puas sebanyak 35 responden memilih netral,
dan 7 responden menganggap sangat puas serta 5
responden menganggap atribut ini tidak puas.
Pada atribut penataan lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran
SOLOPOS sebanyak 19 responden menganggap tidak puas.
Sehingga ini harus menjadi perhatian yang penting bagi
perusahaan untuk megubah penerapan lay Out selama ini
sebagai

upaya

peningkatan

kualitas

dari

produk

Koran

SOLOPOS.
7) Citra Produk ( Fit and Finish )
Dari hasil penelitian tingkat kinerja kualitas produk Koran
SOLOPOS menurut perspektif pembaca tentang dimensi Citra
Produk ( Fit and Finish ) dapat disajikan pada tabel dibawah ini :
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Tabel 3.20
Distribusi Tingkat Kinerja Kualitas Produk Koran SOLOPOS
Dimensi Citra Produk ( Fit and Finish )
Dimensi Citra Produk
No (Fit and Finish)
1.

2.

Jumlah Responden
SP
P
N
TP

Keberadaan Koran SOLOPOS
sebagai produk yang berkualitas
dan prestisius
Citra Koran SOLOPOS yang dapat
dinikmati oleh semua kalangan

4

59

34

3



4

65

29

2



Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009

Berdasarkan informasi pada tabel 3.20, dapat diketahui
bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini
beranggapan bahwa Dimensi Citra produk (Fit and Finish) yang
terdiri dari atribut :
a) Keberadaan
berkualitas

Koran
dan

SOLOPOS

prestisius,

STP

sebagai

sebanyak

produk
59

yang

responden

menganggap puas, sebanyak 34 responden memilih netral,
dan 4 responden menganggap sangat puas serta 3
responden menganggap atribut ini tidak puas.
b) Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati oleh semua
kalangan, mayoritas responden menganggap puas yaitu
sebanyak 65 responden. Sedangkan 29 responden memilih
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netral, sebanyak 4 responden menganggap sangat puas,
serta 2 responden menganggap tidak puas.

3. ImportancePerformance Analysis
Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara
tingkat kepentingan dengan kinerja kualitas produk Koran SOLOPOS
Surakarta.
a. Analisis Tingkat Kesesuaian
Tingkat kesesuaian adalah perbandingan skor kinerja atau
pelaksanaan

dengan

skor

kepentingan

menurut

perspektif

pembaca. Tingkat kesesuaian inilah yang menentukan urutan
prioritas
pembaca

faktorfaktor
Koran

yang

mempengaruhi

SOLOPOS.

Dari

hasil

tingkat

kepuasan

penelitian

tingkat

kepentingan kualitas produk Koran dan tingkat kinerja kualitas
produk Koran SOLOPOS menurut perspektif pembaca dapat
disajikan pada table penilaian tingkat kesesuaian di bawah ini :
1) Kinerja (Performance)
Tabel 3.21
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
No Pernyataan

Xi
Penilaian Kinerja

Yi
Penilaian Kepentingan
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Tki
%
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Performance
SP P
(Kinerja)
Topik
berita
utama
atau
23 73
head
Line
utama Koran
Keaktualan
dan
27 66
keakuratan
berita Koran

N

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor

4





419

40

56

4





436

96,11

3

4



416

54

45

1





453

91,84

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :

Angka 419 = (23x5)+(73x4)+(4x3)
Angka 436 = (40x5)+(56x4)+(4x3)
Angka 416 = (27x5)+(66x4)+(3x3)+(4x2)
Angka 453 = (54x5)+(45x4)+(1x3)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Topik berita
utama atau Head Line Koran mempunyai tingkat kesesusaian
sebesar 96,11%, hal ini berarti bahwa ditinjau dari Topik berita
utama atau head Line utama Koran SOLOPOS memenuhi 96,11
% dari yang diharapkan konsumen atau pembaca.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut kekuratan dan
keaktualan berita Koran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar
91,84%, hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca mencapai
91,84% dari yang diharapkan pembaca dalam hal keaktual dan
keakuratan Berita Koran SOLOPOS.

2) Keistimewaan (Features)
Tabel 3.22
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
No Pernyataan

Xi
Penilaian Kinerja

Yi
Penilaian Kepentingan
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Keistimewaan
SP P
(Features)
Kelengkapan
dan
keanekaraga
19 69
man
berita
Koran
Penyajian
13 70
bahasa Koran

N

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor

12





407

41

52

7





434

93,78

17





396

32

51

16

1



414

95,66

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 407 = (19x5)+(69x4)+(12x3)
Angka 434 = (41x5)+(52x4)+(7x3)
Angka 396 = (13x5)+(70x4)+(17x3)
Angka 414 = (32x5)+(51x4)+(16x3)x(1x2)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Kelengkapan
dan

keanekaragaman

berita

Koran

mempunyai

tingkat

kesesusaian sebesar 93,78%, hal ini berarti bahwa tingkat
kepuasan pembaca mencapai 93,78% dari yang diharapkan
pembaca dalam hal Kelengkapan dan keanekaragaman berita
Koran SOLOPOS.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Penyajian
bahasa Koran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 95,66%,
hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca mencapai 95,66% dari
yang diharapkan pembaca dalam hal Penyajian bahasa Koran
SOLOPOS.
3) Kehandalan (Reliability)
Tabel 3.23
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
No Pernyataan

Xi
Penilaian Kinerja

Yi
Penilaian Kepentingan
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Kehandalan
SP P
(Reliability)
Kualitas kertas
5
37
koran
Ketebalan
3
41
halaman koran

N

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor

44

13

1

332

9

62

23

6



374

88,78

46

10



337

11

45

25

19



348

96,84

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 332 = (5x5)+(37x4)+(44x3)+(13x2)+(1x1)
Angka 374 = (9x5)+(62x4)+(23x3)+(6x2)
Angka 337 = (3x5)+(41x4)+(46x3)+(10x2)
Angka 348 = (11x5)+(45x4)+(25x3)+(19x2)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Kualitas kertas
Koran mempunyai tingkat kesesusaian sebesar 88,78%, hal ini
berarti bahwa ditinjau dari kualitas Koran SOLOPOS memenuhi
88,78 % dari yang diharapkan konsumen atau pembaca.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Ketebalan
halaman Koran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 96,84%,
hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca mencapai 96,84% dari
yang diharapkan pembaca dalam hal Ketebalan halaman koran
SOLOPOS.

4) Kesesuaian (Conformance)
Tabel 3.24
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS

No

Kesesuaian
(Conformance)

1

Xi
Penilaian Kinerja

Pernyataan
SP P

Kesesuaian
harga dengan
9
menfaat yang
didapat

61

Yi
Penilaian Kepentingan

N

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor

20

10

17

4



369

22

57



397

87

Tki
%

92,95
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Kesesuaian
Slogan
14
dengan
ciri
khas koran

66

18

2



392

10

42

30

18



344

113,96

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 369 = (9x5)+(61x4)+(20x3)+(10x2)
Angka 397 = (22x5)+(57x4)+(17x3)+(4x2)
Angka 392 = (14x5)+(66x4)+(18x3)+(2x2)
Angka 344 = (10x5)+(42x4)+(30x3)+(18x2)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Kesesuaian
harga dengan manfaat yang didapat mempunyai tingkat
kesesusaian sebesar 92,95%, hal ini berarti bahwa tingkat
kepuasan pembaca mencapai 92,95% dari yang diharapkan
pembaca dalam hal Kesesuaian harga koran SOLOPOS dengan
menfaat yang didapat.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Kesesuaian
Slogan dengan ciri khas koran mempunyai tingkat kesesuaian
sebesar 113,96%, hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca
mencapai 113,96% dari yang diharapkan pembaca dalam hal
Kesesuaian Slogan dengan ciri khas koran SOLOPOS sebagai
koran lokal kota SOLO.

5) Pelayanan (Serviceability)
Tabel 3.25
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
Pernyataan
No

Pelayanan
SP P
(Serviceability)

Xi
Penilaian Kinerja
N

Yi
Penilaian Kepentingan

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor
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Kemudahan
memperoleh
14
Koran
Banyaknya
loper
atau 13
agen koran

71

13

2



397

31

64

5





426

93,19

66

18

3



389

29

61

10





419

92,85

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 397 = (14x5)+(71x4)+(13x3)+(2x2)
Angka 426 = (31x5)+(64x4)+(5x3)
Angka 389 = (13x5)+(66x4)+(18x3)+(3x2)
Angka 419 = (29x5)+(61x4)+(10x3)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Kemudahan
memperoleh Koran mempunyai tingkat kesesusaian sebesar
93,19%, hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan pembaca
mencapai 93,19% dari yang diharapkan pembaca dalam hal
Kemudahan memperoleh Koran SOLOPOS.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Banyaknya
loper atau agen Koran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar
92,85%, hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca mencapai
92,85% dari yang diharapkan pembaca dalam hal Banyaknya
loper atau agen Koran SOLOPOS.
6) Tampilan atau Desain (Aesthetics)
Tabel 3.26
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
Pernyataan
No Tampilan atau
Desain
SP P
(Aesthetics)

Xi
Penilaian Kinerja
N

Yi
Penilaian Kepentingan

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor
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Penataan Lay
Out(tata letak)
3
beritadan iklan
koran
Tambahan
gambar
dan 7
warna

39

39

19



326

15

51

34

53

35

5



362

21

52

22

5



389

93,06

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 326 = (3x5)+(39x4)+(39x3)+(19x2)
Angka 382 = (15x5)+(51x4)+(34x3)
Angka 362 = (7x5)+(53x4)+(35x3)+(5x2)
Angka 389 = (21x5)+(52x4)+(22x3)+(5x2)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Penataan Lay
Out (tata letak) berita dan iklan Koran mempunyai tingkat
kesesusaian sebesar 85,35%, hal ini berarti bahwa tingkat
kepuasan pembaca mencapai 85,35% dari yang diharapkan
pembaca dalam hal Penataan Lay Out (tata letak) berita dan
iklan Koran SOLOPOS.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Tambahan
gambar dan warna mempunyai tingkat kesesuaian sebesar
93,06%, hal ini berarti tingkat kepuasan pembaca mencapai
93,06% dari yang diharapkan pembaca dalam hal berita koran
SOLOPOS disajikan dengan tambahan gambar dan warna yang
menarik.
7) Citra Produk (Fit and Finish)
Tabel 3.27
Penilaian Tingkat Kesesuaian Terhadap FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS
No Pernyataan

Xi
Penilaian Kinerja

Yi
Penilaian Kepentingan
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Citra

Produk

(Fit and Finish)

1

2

SP P

Citra
Koran
berkualitas
4
dan prestisius
Citra
Koran
yang
dapat
dinikmati oleh 4
semua
kalangan

N

TP STP Skor SP P

N

TP STP Skor

59

34

3



364

12

39

38

11



352

103,41

65

29

2



371

13

55

32





381

97,38

Sumber : Hasil Kuesioner, 2009
Keterangan :
Angka 364 = (4x5)+(59x4)+(34x3)+(3x2)
Angka 352 = (12x5)+(39x4)+(38x3)+(11x2)
Angka 371 = (4x5)+(65x4)+(29x3)+(2x2)
Angka 381 = (13x5)+(55x4)+(32x3)

Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Citra Koran
berkualitas dan prestisius mempunyai tingkat kesesusaian
sebesar 103,41%, hal ini berarti bahwa tingkat kepuasan
pembaca mencapai 103,41% dari yang diharapkan pembaca
dalam hal Citra Koran SOLOPOS sebagai produk yang
berkualitas dan prestisius.
Penilaian tingkat kesesuaian pada atribut Citra Koran
yang dapat dinikmati oleh semua kalangan mempunyai tingkat
kesesuaian sebesar 97,38%, hal ini berarti tingkat kepuasan
pembaca mencapai 97,38% dari yang diharapkan pembaca
dalam hal Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati oleh
semua kalangan.

b. Penilaian RataRata dari Variabel Penilaian Kinerja dan Penilaian
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Kepentingan
Berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian terhadap faktor
faktor yang mempengaruhi kepuasan pembaca Koran SOLOPOS,
maka dapat diperoleh penilaian ratarata variabel dari penilaian
kinerja dan penilaian kepentingan terhadap atributatribut yang
mempengaruhi kepuasan pembaca Koran SOLOPOS sebagai
berikut :

Tabel 3.28
Penilaian RataRata Variabel dari Penelitian Kinerja dan Penilaian
Kepentingan Terhadap Faktorfaktor yang Mempengaruhi
Kepuasan Pembaca Koran SOLOPOS

No
1.
2.

Atributatribut Yang
Mempengaruhi Kepuasan
Pembaca Koran SOLOPOS
Topik berita utama atau head
Line utama Koran
Keaktualan dan keakuratan
berita Koran

Penilaian
Kinerja

Penilaian
Kepentingan

X

Y

419

436

4,19

4,36

416

453

4,16

4,53

−

−
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3.
4.

Kelengkapan dan keaneka
ragaman berita Koran
Penyajian bahasa Koran

5.

Kualitas kertas Koran

6.

Ketebalan halaman koran

7.

Kesesuaian harga dengan
menfaat yang didapat
Kesesuaian Slogan dengan
ciri khas koran
Kemudahan
memperoleh
Koran
Banyaknya loper atau agen
Koran
Penataan Lay Out (tata letak)
berita dan iklan Koran
Tambahan
gambar
dan
warna
Citra Koran berkualitas dan
prestisius
Citra Koran yang dapat
dinikmati
oleh
semua
kalangan

8.
9.
10.
11
12.
13.
14

−

407

434

4,07

396

414

3,96 4,14

332

374

3,32 3,74

337

348

3,37

369

396

3,69 3,96

392

344

3,92 3,44

397

426

3,97

389

419

3,89 4,19

326

382

3,26 3,82

362

389

3,62 3,89

364

352

3,64 3,52

371

381

3,71

−

RataRata ( X , Y )

4,34

3,48

4,26

3,81

3,77 3,97

−
−
X dan Y = ratarata dari 100 orang responden

Sumber

: Hasil Perhitungan Kuesioner, 2009
Penilaian

ratarata

tersebut

akan

digunakan

untuk

penentuan sumbu pemetaan pada diagram kartesius.
c. Diagram kartesius
Diagram kartesius bertujuan untuk mengetahui posisi tiap
tiap atibut dimensi kualitas produk Koran SOLOPOS. Pada diagram
kartesius ini dapat disajikan dengan jelas seluruh atribut dimensii
kualitas produk Koran berdasarkan tingkat kepentingan yang
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diharapkan pembaca dan tingkat kinerja produk Koran SOLOPOS.
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Y
5

Kuadran I (A)
PRIORITAS UTAMA
3,97

4

11

9

10

3

1

Kuadran II (B)
PERTAHANKAN
PRESTASI

12 7

5
6

KEPENTINGAN

=

Y=

4

2

14
13

8

3

2

Kuadran III (C)
PRIORITAS RENDAH

1

Kuadran IV (D)
BERLEBIHAN

0
0

1

2

3

=

X = 3,77 4

5

X

KINERJA / PELAKSANAAN
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Gambar 3.3
Diagram kartesius Tingkat Kepuasan Konsumen Koran SOLOPOS
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Dari diagram kartesius diatas, dapat diketahui posisi dari tiap atribut
kualitas produk Koran pada empat kuadran. Adapun tiaptiap kuadran dari
diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.

Kuadran I (Prioritas Utama)
Menunjukkan atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen
atau pembaca Koran SOLOPOS, dimana kuadran ini perlu
diprioritaskan penanganannya oleh perusahaan , karena keberadaan
atribut inilah yang dinilai sangat penting oleh konsumen atau
pembaca, sedangkan tingkat kinerja yang diberikan perusahaan
masih belum memuaskan. Untuk kuadran ini tidak ada dimensi
kualitas produk dari Koran SOLOPOS.

2.

Kuadran II (Pertahankan Prestasi)
Menunjukkan atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen
atau pembaca Koran SOLOPOS dimana dalam kuadran ini perlu
dipertahankan perusahaan, karena secara umum tingkat kinerja yang
diberikan telah sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan
konsumen atau pembaca. Atribut yang termasuk dalam kuadran ini
adalah :
a) Topik berita utama atau head Line utama Koran SOLOPOS
b) Keaktualan dan keakuratan berita Koran SOLOPOS
c) Kelengkapan dan keaneka ragaman berita Koran SOLOPOS
d) Penyajian bahasa Koran SOLOPOS
e) Kemudahan memperoleh produk Koran SOLOPOS
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f) Banyaknya loper atau agen Koran SOLOPOS
3.

Kuadran III (Prioritas Rendah)
Menunjukkan atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen
atau pembaca dimana dalam kuadran ini masih dianggap kurang
penting bagi konsumen atau pembaca Koran SOLOPOS, sedangkan
kualitas kenerja yang diberikan biasa saja. Atribut yang termasuk
dalam kuadran ini adalah :
a) Kualitas kertas Koran SOLOPOS
b) Ketebalan halaman Koran SOLOPOS
c) Kesesuaian harga Koran SOLOPOS dengan menfaat yang
didapat
d) Penataan Lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran
SOLOPOS
e) Tambahan gambar dan warna Koran SOLOPOS
f)

Citra Koran SOLOPOS berkualitas dan prestisius

g) Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati semua
kalangan
yang dapat dinikmati oleh semua kalangan
4.

Kuadran IV (Berlebihan)
Menunjukkan atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen
atau pembaca Koran SOLOPOS, dimana kuadran ini dinilai
berlebihan atau sangat memuaskan dalam pelaksanaannya. Atribut
yang termasuk dalam kuadran ini adalah Kesesuaian Slogan dengan
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ciri khas Koran SOLOPOS.

BAB IV
PENUTUP

A.

KESIMPULAN
Berdasarkan

uraian

dan

analisis

yang

telah

dikemukakan

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, sebagian besar
responden yang terlibat dalam penelitian ini berjenis kelamin Laki
laki, berusia 2130 tahun dan bekerja di sektor swasta.

2.

Tingkat

kepuasan

konsumen

atau

pembaca

Koran

SOLOPOS diukur dengan membandingkan antara kualitas produk
yang diterima konsumen dengan kualitas produk yang diharapkan
konsumen. Hasil perbandingan tersebut menghasilkan tingkat
kesesuaian

yang

mencerminkan

besarnya

kualitas

produk

SOLOPOS dapat memenuhi harapan konsumen atau pembaca.
Berdasarkan

dimensidimensi

kualitas

produk

Koran,

dapat

disajikan tingkat kesesuaian sebagai berikut :
a. Performance (Kinerja)
Dari hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan

konsumen

atau

pembaca

pada

dimensi
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Performance

(Kinerja)

dapat

disimpulkan

bahwa

tingkat

kesesuaian pada atribut Topik berita utama atau head Line
utama Koran SOLOPOS yaitu sebesar 96,11 % dan pada atribut
Keaktualan dan keakuratan berita Koran

SOLOPOS tingkat

kesesuaiannya sebesar 91,84 %. Melihat jumlah persentasenya
yang besar maka dapat disimpulkan bahwa menunjukkan
kualitas produk Koran SOLOPOS pada dimensi Performance
(Kinerja) ini telah memenuhi harapan dari konsumen atau
pembaca.
b. Features (Keistimewaan).
Dari hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi Features
(Keistimewaan) dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian
pada atribut Kelengkapan dan keaneka ragaman berita Koran
SOLOPOS yaitu sebesar 93,78 % dan pada atribut Penyajian
bahasa Koran SOLOPOS mempunyai tingkat kesesuaian
sebesar 95,66 %.
c. Reliability (Kehandalan)
Dari hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi Reliability
(Kehandalan)dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian pada
atribut Kualitas kertas Koran SOLOPOS sebesar 88,78 % dan
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tingkat kesesuaian sebesar

96,84 % pada atribut Ketebalan

halaman Koran.
d. Conformance (Kesesuaian)
Melihat hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan

konsumen

atau

pembaca

pada

dimensi

conformance (Kesuaian) dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesesuaian pada atribut Kesesuaian harga koran SOLOPOS
dengan menfaat yang didapat yaitu sebesar 92,95 % dan pada
atribut Kesesuaian Slogan dengan ciri khas Koran SOLOPOS
mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 113,96%.
e. Serviceability (Pelayanan)
Dari hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan

konsumen

atau

pembaca

pada

dimensi

Serviceability (Pelayanan) dapat disimpulkan bahwa tingkat
kesesuaian pada atribut

Kemudahan

memperoleh

Koran

SOLOPOS mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 93,19 % dan
sebesar 92,85 % pada atibut Banyaknya loper atau agen Koran
SOLOPOS.
f. Aesthetics (Desain)
Dari hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi Aesthetics
(Desain) dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian pada
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atribut Penataan Lay Out (tata letak) berita Koran dan iklan
koran SOLOPOS mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 85,35
% dan sebesar 93,06 % pada atibut Tambahan gambar dan
warna koran SOLOPOS.
g. Fit and Finish (Citra Produk)
Melihat hasil perbandingan tingkat kinerja dengan tingkat
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi Fit and
Finish

(Citra

Produk)

dapat

disimpulkan

bahwa

tingkat

kesesuaian pada atribut Citra Koran berkualitas dan prestisius
mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 103,41 % dan pada
atribut Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati oleh semua
kalangan mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 97,38 %.
Menurut penjelasan tingkat kesesuaian dari dimensi kualitas produk
diatas yang menunjukkan tingkat kesesuaian dari tiap atribut
dengan persentase yang besar maka dapat disimpulkan bahwa
kualitas produk Koran SOLOPOS lebih dari 50 % telah memenuhi
harapan konsumen atau pembaca dan dapat dikatakan bahwa
konsumen atau pembaca puas dengan kinerja produk Koran
SOLOPOS selama ini.
3. Atribut dimensi kualitas produk Koran SOLOPOS yang harus terus
dipertahankan prestasinya adalah :
a)

Topik berita utama atau head Line utama Koran

SOLOPOS
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b)

Keaktualan dan keakuratan berita Koran SOLOPOS

c)

Kelengkapan

dan

keaneka

ragaman

berita

Koran

SOLOPOS
d)

Penyajian bahasa Koran SOLOPOS

e)

Kemudahan memperoleh produk Koran SOLOPOS

f)

Banyaknya loper atau agen Koran SOLOPOS

4. Atribut dimensi kualitas produk Koran SOLOPOS yang mempunyai
prioritas rendah atau konsumen menganggap atribut ini tidak terlalu
penting dan kualitas kinerja yang diberikan biasabiasa saja adalah:
a)
b)

Kualitas kertas Koran SOLOPOS
Ketebalan halaman Koran SOLOPOS

c) Kesesuaian harga Koran SOLOPOS dengan menfaat yang
didapat
d) Penataan Lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran
SOLOPOS
e)

Tambahan gambar dan warna Koran SOLOPOS

f)

Citra Koran SOLOPOS berkualitas dan prestisius

g) Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati oleh semua
kalangan
5. Atribut dimensi kualitas produk Koran yang berlebihan atau bisa
dikatakan sangat memuaskan dalam pelaksanaannya sedangkan
konsumen menganggap atribut tersebut tidak terlalu penting, atribut
ini adalah Kesesuaian Slogan dengan ciri khas Koran SOLOPOS.

103

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

B. SARAN
Berdasarkan

analisis

yang

telah

dilakukan,

maka

penulis

memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan
dalam rangka peningkatan kualitas produk Koran SOLOPOS pada
PT.Aksara SOLOPOS. Saran tersebut adalah :
1. Sebaiknya PT Aksara SOLOPOS mempertahankan faktorfaktor
atau atributatribut yang berada pada kuadran B. Jangan sampai
kinerja atau kepuasan dari faktor atau atribut ini menurun, karena
akan menyebabkan konsumen merasa kurang atau tidak puas
sehingga dapat menurunkan image perusahaan yang akan
merugikan perusahaan sendiri.
2. Perusahaan juga harus memperhatikan atributatribut yang berada
kuadran C walaupun konsumen menganggap kurang penting dan
perusahaan melaksanakannya juga biasa saja, maka seharusnya
perusahaan lebih meningkatkan kualitas aspek ini sehingga
konsumen menganggap penting terhadap atributatribut tersebut.
3. Selain produk Koran, perusahaan dapat juga menambah produknya
dengan membuat tabloid khusus yang memuat berita hiburan,
berita selebritis atau informasiinformasi membidik segmen anak
muda yang terbit mingguan atau bulanan.
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Kepda Yth,
Bapak / Ibu / Saudara
Di Tempat
Dengan hormat,
Bersama surat ini perkenankanlah saya ;
Nama
: Johan Martiantyo
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta
NIM
: F3206128
Memohon kesediaan Bapak / Ibu / Saudara berkenan untuk mengisi
Kuesioner yang kami sediakan ini. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah
sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap
produk Koran SOLOPOS.
Data yang didapatkan dari kuesioner ini hanya ditujukan untuk Tugas
Akhir saja, bukan untuk maksud lain. Kami mengharapkan jawaban yang
anda berikan jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga
memudahkan kami untuk melakukan analisis data.
Atas kesediaan dan bantuan Bapak / Ibu / Saudara dalam mengisi
kuesioner ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Johan Martiantyo
IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama

:

2. Alamat

:

3. Usia

:

Rt

< 20 th
2130 th

/ Rw

3140 th

> 40 th
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4. Jenis kelamin :

Lakilaki

Perempuan

5. Pekerjaan

Swasta

Wiraswasta

PNS

Pelajar / Mahasiswa

:

PENILAIAN TINGKAT KEPENTINGAN
Keterangan :
SP
P
N

= Sangat Penting
= Penting
= Netral

TP
STP

= Tidak Penting
= Sangat Tidak Penting

Petunjuk cara pengisian :
1.

2.

Jawablah pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan pendapat anda mengenai
atributatribut yang anda anggap penting dalam produk Koran.
Berilah tanda check (√) pada jawaban yang anda pilih.
PERTANYAAN

SP

P

N

TP

Dimensi Kinerja ( Performance )
1. Topik berita utama / Head Line Koran
2. Keakuratan dan keaktualan berita Koran
Dimensi Keistimewaan ( Features )
3. kelengkapan & keranekaragaman berita koran
4. Penyajian bahasa produk koran
Dimensi Kehandalan ( Reliability )
5. Kualitas kertas produk Koran
6. Ketebalan halaman koran
Dimensi Kesesuaian ( Conformance )
7.Harga Koran sesuai dengan manfaat yang didapat
8. Kesesuaian slogan dengan ciri khas koran
Dimensi Pelayanan ( Serviceability )
9. Kemudahan memperoleh produk Koran
10. Banyaknya loper atau agen koran
Dimensi Tampilan / Design (Aesthetics)
11. Penataan Lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran
12. Tambahan gambar dan warna yang menarik.
Dimensi Citra Produk (Fit and Finish)
13. Citra koran berkualitas dan prestisius
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14. Citra Koran dapat dinikmati oleh semua kalangan

PENILAIAN KINERJA.
Keterangan :
SP
P
N

= Sangat Puas
= Puas
= Netral

TP
STP

= Tidak Puas
= Sangat Tidak Puas

Petunjuk cara pengisian :
1.
2.

Jawablah pertanyaan berikut ini yang berkaitan dengan seberapa puaskah anda
mengenai kinerja dari produk Koran SOLOPOS.
Berilah tanda check (√) pada jawaban yang anda pilih
Pertanyaan

SP

P

N

TP

STP

Dimensi Kinerja ( Performance )
•

Pilihan topik berita utama Koran SOLOPOS

menarik.
2. Berita Koran SOLOPOS yang disajikan aktual,
akurat dan berimbang
Dimensi Keistimewaan ( Features )
3. Berita Koran SOLOPOS tersaji lengkap &
beraneka ragam
4. Kajian bahasa Koran SOLOPOS mudah dicerna
& dipahami
Dimensi Kehandalan ( Reliability )
5. Kualitas kertas produk Koran SOLOPOS
6. Ketebalan halaman Koran SOLOPOS
Dimensi Kesesuaian ( Conformance )
7. Harga Koran SOLOPOS sesuai dengan manfaat
yang didapat
8. Kesesuaian slogan Koran SOLOPOS sebagai
Koran lokal kota SOLO.
Dimensi Pelayanan ( Serviceability )
9. Kemudahan memperoleh produk Koran
SOLOPOS
10. Banyaknya loper atau agen Koran SOLOPOS
Dimensi Tampilan / Desain (Aesthetics)
11. Penataan Lay Out (tata letak) berita dan iklan
Koran SOLOPOS
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12.Berita Koran SOLOPOS disajikan dengan
tambahan gambar dan warna yang menarik.
Dimensi Citra Produk (Fit and Finish)
13. Keberadaan Koran SOLOPOS sebagai produk
yang berkualitas dan prestisius
14. Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati
oleh semua kalangan
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