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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Perkembangan perekonomian di era arus globalisasi serta kondisi krisis 

ekonomi dewasa ini, mengakibatkan berbagai sektor usaha dituntut untuk 

mampu bersaing dalam kondisi persaingan yang sangat ketat, terlebih lagi 

kesadaran konsumen terhadap produk yang diinginkan juga semakin tinggi 

dan kompleks. Masalah persaingan bisnis tidak hanya terjadi dalam dunia 

bisnis pada perusahaan yang menjual produk saja, akan tetapi juga terjadi 

pada perusahaan yang menjual jasa. Pada perusahaan yang menjual jasa hal 

utama yang harus diprioritaskan oleh perusahaan adalah mengambil inisiatif, 

bagaimana cara meningkatkan pelayanannya agar dapat menyesuaikan diri 

untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan yang 

bermutu dalam era globalisasi sekarang sangat penting karena dapat 

meningkatkan kualitas produk dan loyalitas konsumen. Dengan selalu 

melakukan perbaikan kualitas pelayanan, perusahaan akan dapat 

menghasilkan produk yang akan memenuhi kebutuhan konsumen sehingga 

dapat memenangkan persaingan melawan perusahaan lain 

BTN Syariah harus benar-benar memperhatikan atribut-atribut yang 

melekat pada jasa pelayanan yang merupakan daya tarik bagi masyarakat 

untuk menjadi pengguna jasa. Untuk memajukannya BTN Syariah Cabang 
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Surakarta harus dikelola secara baik dan professional, agar mendapat 

kepercayaan dari nasabah. 

 Nasabah BTN Syariah terdiri dari berbagai golongan masyarakat. 

Berpijak dari kenyataan ini, kemudahan dan kesederhanaan dalam proses 

kredit merupakan modal dasar dalam mendekati pangsa pasar BTN Syariah. 

Demi memenuhi harapan pengguna jasa, BTN Syariah Cabang Surakarta 

harus memberikan pelayanan yang berorientasi kualitas, secara umum 

kepuasan nasabah tergantung pada mutu dan kualitas jasa yang diterima. 

Menurut Parasuraman (Lupiyoadi, 2001: 148) kualitas jasa adalah seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang 

mereka terima dan peroleh. Dalam dimensi kualitas jasa terdiri dari tangible 

(berwujud), realibility (keandalan), responsiveness (ketanggapan), empathy 

(empati), assurance (kepercayaan). Kualitas itu sendiri sering diartikan 

sebagai ukuran dimana produk atau pelayanan mampu memenuhi keinginan 

pelanggan. Dengan meningkatkan kualitas jasa dan kinerja para karyawan, 

maka diharapkan kepuasan pelanggan dapat tercapai. 

Perusahaan haruslah berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelanggan 

dengan memberikan, pelayanan yang semakin hari semakin baik atau 

meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus, dengan penerapan 

Total Quality Management (TQM). TQM dalam bahasa istilah Indonesia 

disebut Total Manajemen Mutu atau Manajemen Mutu Terpadu. Total Quality 

Management (TQM) merupakan pendekatan untuk meningkatkan 
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efektifitas dan daya lentur sebuah bisnis secara keseluruhan, dengan berpusat 

disekitar mutu. 

Quality Function Deployment (QFD) merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Konsep QFD 

dikembangkan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan akan dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan membentuk tingkat kualitas 

dan kesesuaian maksimum pada setiap tahap pengembangan produk. Dan 

fokus utama QFD adalah melibatkan konsumen pada pengembangan proses 

produk sedini mungkin, hal ini karena sifat konsumen yang tidak pernah puas 

terhadap suatu produk meskipun suatu produk telah dihasilkan dengan 

sempurna bila mereka memang tidak menginginkan maupun 

membutuhkannya. Quality Function Deployment merupakan praktik 

untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 

konsumen (Tjiptono dan Anastasia, 2003: 113). QFD menerjemahkan apa saja 

yang dibutuhkan perusahaan untuk memprioritaskan, kebutuhan konsumen, 

menemukan tanggapan yang inovatif terhadap kebutuhan tersebut dan 

memperbaiki proses sehingga tercapai efektivitas, maksimum. Manfaat yang 

yang diperoleh perusahaan dari meningkatkan kepuasan konsumen, 

mengurangi waktu, implementasi, meningkatkan kerjasama tim dan 

menyediakan dokumentasi yang baik (Besterfield, 2003: 3l7). 

Struktur QFD sering digambarkan dengan menggunakan suatu matriks 

berbentuk rumah yang disebut House of Quality. House of Quality (HOQ) 

menterjemahkan keinginan konsumen ke dalam bentuk desain kebutuhan yang 
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sesuai dengan kebutuhan khusus serta dapat dibandingkan dengan bagaimana 

organisasi akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut (Besterfield, 2003: 322). 

Penelitian mengenai kualitas jasa diperbankan dengan QFD juga 

dilakukan oleh Ikhwan Setiawan (2000) dengan judul “Analisis Kualitas 

Pelayanan Dengan Menggunakan Quality Function Deployment (Studi Kasus 

terhadap Nasabah Produk Tabungan sebuah Bank Pemerintah di Surakarta). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 atribut dianggap sangat penting dan 

17 atribut dinilai penting. Sedangkan dari hasil rata-rata dimensi kualitas 

pelayanan dapat diketahui bahwa dimensi assurance yang memiliki nilai 

tertinggi sebesar 4,61. Selanjutnya disusul dengan dimensi responsiveness 

dengan nilai 4,42; kemudian dimensi tangible dengan nilai 4,32; serta dimensi 

reliability dengan nilai 4,27 dan emphaty yang mempunyai nilai 4,14. Dari 

hasil tingkat kinerja diperoleh bahwa kinerja pelayanan bank tersebut masih 

belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil tabulasi score yang menunjukkan 

nilai modus yang berkisar baik dan 16 atribut mendapat penilaian cukup baik. 

Berdasarkan dari hasil rata-rata dapat dilihat bahwa dimensi responsiveness 

yang memiliki tingkat performance yang terendah dibanding dengan dimensi 

lain. 

Konsep Quality Function Deployment dapat diterapkan pada perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa seperti Bank Syariah. Selain itu semakin 

tingginya tuntutan konsumen terhadap pelayanan Bank Syariah yang 

berkualitas memaksa manajemen untuk meningkatkan berbagai macam 

produk yang menarik dan memberikan banyak kemudahan kepada nasabah.  
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Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang penting untuk 

memperoleh kepercayaan dan loyalitas nasabah, dan salah satu cara yang 

dapat diambil oleh pihak bank adalah dengan menerapkan konsep Quality 

Function Deployment (QFD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis 

penelitian dengan judul “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN 

PADA BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG 

SURAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN QUALITY 

FUNCTION DEPLOYMENT”. 

B. Perumusan Masalah. 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana identifikasi Consumer Requirements dan Technical 

Requirements yang akan digunakan dalam analisis Quality Function 

Deployment yang diterapkan pada jasa pelayanan perbankan BTN Syariah 

Cabang Surakarta? 

2. Atribut apa saja yang masih memerlukan perhatian berdasarkan analisis 

Quality Function Deployment yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan guna 

mencapai tingkat pelayanan yang optimal pada jasa pelayanan perbankan 

BTN Syariah Cabang Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi Consumer Requirements dan Technical 

Requirements yang akan digunakan dalam analisis Quality Function 

Deployment yang diterapkan pada jasa pelayanan pelayanan perbankan 

BTN Syariah Cabang Surakarta.. 

2. Untuk mengetahui atribut apa saja yang masih memerlukan perhatian 

berdasarkan analisis Quality Function Deployment yang perlu diperbaiki 

dan ditingkatkan guna mencapai tingkat pelayanan yang optimal pada jasa 

pelayanan pelayanan perbankan BTN Syariah Cabang Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian.  

1. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang harus dibenahi 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan 

nasabah BTN Syariah Cabang Surakarta. 

2. Bagi penulis 

Sebagai wahana untuk menambah ilmu pengetahuan penulis sekaligus 

menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan. 

3. Bagi pihak lain 

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang 

dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A.  Landasan Teori. 

1.    Pengertian Jasa. 

Menurut Kotler (1997:83) definisi jasa adalah ”setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu”. 

Dari pengertian jasa dapat disimpulkan bahwa jasa pada dasarnya 

bersifat tidak berwujud fisik, walaupun demikian produk jasa bisa 

berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. Maksudnya ada produk 

jasa murni (seperti pengacara, baby sister, guru les), ada juga jasa 

membutuhkan bentuk fisik sebagai persyaratan utama (seperti jasa 

warnet). 

Sedangkan menurut Gronross (Tjiptono, 2003: 11) definisi jasa 

adalah “proses yang terdiri atas serangkaian aktifitas intangible yang 

biasanya (namun tidak selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan 

karyawan jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”. 

Artinya bahwa jasa berorientasi pada aspek proses atau aktifitas. 

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi pada jasa, 

sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya, selain 

itu dimungkinkan ada situasi dimana pelanggan sebagai individu tidak 

berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa. 
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2.    Karakteristik Jasa. 

Jasa mempunyai empat karakteristik utama yang sangat 

mempengaruhi pemasaran (Kotler, 1997:85), dimana karakteristik jasa 

tersebut: 

a.  Intangible (tidak berwujud) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan 

dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. Karena sifatnya 

tersebut, orang tidak dapat menilai kualitas jasa sebelum 

mengkonsumsinya sendiri. Untuk menggurangi ketidakpastian, 

konsumen akan memperlihatkan bukti kualitas jasa tersebut. 

b.  Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Barang biasanya diproduksi dulu baru kemudian di konsumsi. 

Sedangkan jasa berbeda, umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi bersama-sama (tidak 

terpisahkan). Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen 

mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 

c.  Variability (sangat variabel) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non 

standarized output, artinya banyaknya variasi bentuk, kualitas dan 

jenis jasa, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. Dalam hal ini penyedia jasa dapat melakukan pengendalian 

kualitasnya. Antara lain, melakukan seleksi dan pelatihan karyawan, 

menstandarisasi proses jasa dan memantau kepuasan konsumen. 
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d.  Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Jika permintaan jasa tersebut berfluktuasi, maka perusahaan 

jasa akan mengalami masalah seperti pada suatu saat bisa terdapat 

kapasitas menggangur, dan pada saat yang lain konsumen kecewa 

tidak dapat dilayani. 

3.    Kualitas Jasa. 

a.  Definisi Kualitas Jasa. 

Menurut Goetsch dan Davis (1997), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Sedangkan menurut Wyckof (Tjiptono, 2003: 59), kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keingginan konsumen. 

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen 

menjadi titik acuan dalam meningkatkan dan mempertahankan 

keunggulan pelayanan. 

Ada beberapa pengertian yang terkait dengan definisi jasa 

pelayanan, yaitu: 

1) Excellent adalah standar kinerja pelayanan yang diperoleh. 

2) Customer adalah perorangan, kelompok, atau perusahaan 
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3) Service adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara 

langsung terlibat dalam proses pembuatan produk, tetapi 

menekankan pada pelayanan transaksi antara pembeli dan penjual. 

4) Quality adalah sesuatu yang secara khusus dapat diraba atau tidak 

dapat diraba dan sifatnya dimiliki produk atau jasa. 

5) Levels  adalah suatu pernyataan atas sistem yang digunakan untuk 

memonitor dan mengevaluasi. 

6) Consistent adalah tidak memiliki variasi dan pelayanan berjalan 

sesuai standar yang diterapkan. 

7) Deliver adalah memberikan pelayanan yang benar dengan cara 

yang benar dan waktu yang tepat. 

b.  Dimensi Kualitas Jasa. 

Menurut Lupiyoadi (2001) dimensi kualitas jasa digunakan 

untuk mengukur adanya perbandingan antara persepsi konsumen atas 

layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan layanan 

yang sesungguhnya diharapkan atau inginkan (excepted service) yang 

berakhir pada tingkat kepuasan konsumen terhadap tingkat pelayanan 

yang diberikan. Dimensi kualitas jasa terdiri dari: 

a. Reliability (keandalan). 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan, secara akurat dan terpecaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan konsumen yang berarti ketepatan waktu, 
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pelayanan yang sama untuk semua konsumen tanpa kesalahan, 

sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

b. Responsiveness (Daya tanggap). 

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan 

yang cepat (responsive) dan tepat kepada konsumen, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen 

menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

c. Assurance (Jaminan). 

Pengetahuan dan kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

konsumen kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen 

antara lain, komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetisi dan 

sopan santun. 

d. Empathy (empati). 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

konsumen, memahami kebutuhan konsumen secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi konsumen. 
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e. Tangible (bukti fisik). 

Kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan disekitarnya 

adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa, yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan, serta penampilan pegawainya. 

4.    Pengertian Kepuasan Pelanggan. 

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan 

pelanggan, seperti menurut Kotler (1997: 91) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan dimana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk dan jasa yang diterima 

dan yang diharapkan. 

Menurut Fandy Tjiptono (1997: 146) kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaian. 

5.    Total Quality Management (TQM) 

Diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan terhadap 

kemampuan manusia, proses dan lingkungan untuk menghasilkan 

kualitas yang terbaik. Menurut Tjiptono dan Anastasia (2003: 4), 

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya 
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saing organisasi melalui perbaikan yang terus menerus atas produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

TQM membutuhkan proses tanpa akhir yang disebut perbaikan 

terus menerus, dimana kesempurnaan tidak pernah diperoleh tetapi 

selalu dicari. Masyarakat Jepang menggunakan kata Kaizen untuk 

mengambarkan proses perbaikan yang terus menerus. Sedang 

masyarakat Amerika menggunakan kata Total Quality Management.  

Zero Deffect (tanpa kerusakan produk), dan six Sigma  untuk 

menggambarkan usaha perbaikan yang berkelanjutan yang mereka 

lakukan. Pencarian mutu yang lebih tinggi merupakan kegiatan tanpa 

akhir. 

 

6. Total Quality Service (TQS) 

Total Quality Service (TQS) dapat didefinisikan sebagai sistem 

manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajemen 

dan karyawan, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan 

kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses 

organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, inginan dan 

harapan pelanggan. (Tjiptono, 1997: 56). Strategi ini dapat dirangkum 

sesuai dengan gambar berikut : 
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Gambar II.1 
Total Quality Service 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tjiptono, 1997 

 

 
Keterangan :  

1.   Strategi  

Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai 

posisi dan sasaran organisasi dalam hal layanan terhadap pelanggan.  

2.   Sistem 

Program, prosedur dan sumber daya organisasi yang dirancang untuk 

mendorong, menyampaikan dan menilai jasa atau layanan yang 

nyaman dan berkualitas bagi pelanggan. 

3.   Sumber Daya Manusia 

Karyawan semua posisi yang memiliki dan hasrat untuk responsive 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

Pelanggan 

Sumber 
Daya 

Manusia 

 
Sistem 

 
Strategi 
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4.   Tujuan Keseluruhan 

Mewujudkan kepuasan pelanggan, memberikan tanggung jawab 

kepada setiap orang dan melakukan perbaikkan kesinambungan. 

 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985) mengidentifikasikan 

lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa:  

1. Kehandalan (reability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap.  

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas 

dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

4. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

pelanggan. 

5. Bukti langsung (tangible), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

Implementasi konsep Total Quality Service (TQS) memberikan 

beberapa manfaat utama, yaitu : 

1. Meningkatkan indeks kepuasan kualitas (Quality Satissfaction Index) 

yang dapat diukur dengan ukuran apapun. 

2. Meningkatkan produktivitas dan efesiensi. 
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3. Meningkatkan laba. 

4. Meningkatkan pangsa pasar. 

5. Meningkatkan moral dan semangat karyawan. 

6. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 

7.    Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) adalah serangkaian 

aktivitas perencanaan dan komunikasi yang digunakan pertama kali oleh 

perusahaan Mitsubishi di Kobe, Jepang. QFD dapat diterapkan pada 

berbagai macam industri, baik perusahaan manufakturing maupun jasa. 

QFD berfokus pada pengembangan ketrampilan untuk merancang, 

menciptakan dan memasarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh konsumen. 

Definisi QFD menurut Besterfield (2003: 315) adalah : Quality 

Function Deployment (QFD) adalah suatu alat perencanaan yang 

digunakan untuk memenuhi harapan pelanggan. QFD merupakan suatu 

pendekatan pada desain produk, pengembangan dan produksi serta 

evaluasi yang mendalam sebuah produk. Sedangkan pengertian QFD 

menurut Heizer (2001: 139) adalah : Quality Function Deployment 

(QFD) adalah proses untuk menentukan apa keinginan konsumen dan 

menterjemahkannya kedalam atribut-atribut bagaimana cara memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Penerapan QFD mempunyai manfaat yang besar bagi 

perusahaan, yaitu (Goestch, 1997: 489) : 
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1. Fokus pada pelanggan (customer focused) 

QFD memerlukan masukan dan umpan balik dari pelanggan. 

Informasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan 

persyaratan pelanggan yang spesifik. Dengan demikian organisasi 

dapat mengetahui dirinya serta pesaingnya dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

2. Efesiensi waktu (time efficient) 

Quality Function Deployment (QFD) dapat mengurangi 

waktu pengembangan karena berfokus pada persyaratan pelanggan 

yang spesifik dan telah diidentifikasi dengan jelas. Oleh karena itu 

tidak terjadi pemborosan waktu dalam mengembangkan produk yang 

sedikit atau tidak mempunyai manfaat (value) kepada konsumen. 

3. Orientasi kerja tim (teamwork oriented) 

QFD merupakan pendekatan kerjasama tim. Semua 

keputusan dalam proses didasarkan kepada konsensus yang dicapai 

melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Sehingga hal ini dapat 

mendorong kerjasama tim yang lebih kokoh. 

4. Orientasi pada dokumentasi (documentation oriented) 

Proses QFD juga menghasilkan dokumen yang komprehensif 

mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang 

ada perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Mempunyai 

informasi yang up to date mengenai persyaratan pelanggan dan 

proses internal, sangat membantu bila terjadi turnover. 
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8.    House Of Quality (HOQ) 

Dalam mengambarkan struktur QFD sering menggunakan suatu 

matriks yang berbentuk seperti rumah yang disebut House Of Quality 

(HOQ). Pengertian House Of Quality (HOQ) menurut Heizer (2001) 

adalah: HOQ merupakan teknik untuk mendefinisikan hubungan antara 

keinginan konsumen ke dalam atribut-atribut barang atau jasa.  

HOQ merupakan bangunan rumah yang terdiri dari enam 

komponen utama. Bossert (dalam Besterfield, 2003: 323) menggambarkan 

struktur HOQ sebagai berikut: 

Gambar II.2 
 House Of Quality   
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Keterangan : 

1. Atap rumah yaitu interrelationship between technical discriptors yang 

menunjukkkan adanya sinergi atau konflik diantara penjelasan teknis.  

2. Langit-langit rumah merupakan technical discriptor yang merupakan 

penjelasan teknis dari perusahaan terhadap customer requirement. 

3. Tiang sebelah kiri merupakan customer requirements yang 

menunjukkan berbagai atribut yang diinginkan oleh pelanggan. 

4. Dinding rumah merupakan relationship betwen customer requirements 

and technical benchmarking, technical difficulty yang merupakan 

kesulitan teknis, target value yang ingin dicapai perusahaan 

5. Tiang sebelah kanan rumah adalah prioritized customer requirements, 

komponen ini meliputi preferensi pelanggan terhadap suatu produk 

perusahaan lain (benchmarking), tingkat kepentingan pelanggan,  

target value dan sales point. 

6. Fondasi dasar rumah adalah prioritized technical descriptors yang 

terdiri dari technical benchmarking, technical difficulty yang 

merupakan kesulitan teknis dari masing-masing penjelasan teknis, dan 

target value yang ingin dicapai oleh perusahan. 

Terdapat beberapa alat yang biasa digunakan dalam proses QFD. 

Alat tersebut mencakup alat-alat yang spesifik dalam aplikasi QFD dan 

alat-alat yang digunakan dalam penerapan Total Quality Management 

(TQM). Alat spesifik yang sering digunakan dalam QFD terdiri dari 

empat macam, yaitu (Tjiptono, 2006: 122) : 
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1. Affinity diagram. 

Affinity diagram (diagram afinitas) merupakan suatu metode 

brainstorming yang digunakan untuk mendorong pemikiran yang 

kreatif. Alat ini sangat bermanfaat dalam membantu mengatasi 

segala rintangan yang timbul karena kegagalan masa lalu. Proses 

kreatif dalam diagram afinitas tersusun dalam struktur tertentu 

dimana semua peserta mendiskusikan, memperbaiki dan 

mempengaruhi ide-ide yang diajukan. 

2. Interrelationship diagraph. 

Diagram afinitas mengidentifikasi isu dan ide yang berkaitan dengan 

sasaran atau masalah yang spesifik. Dalam diagram tersebut proses 

kreatif dijalankan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar 

berbagai ide yang tercatat dalam diagram afinitas. 

3. Tree diagram. 

Tree diagram (diagram pohon) menggambarkan tugas-tugas yang 

perlu dilaksanakan agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi. 

4. Matrix diagram. 

Matrix diagram (diagram matriks) merupakan alat yang bermanfaat 

dalam mengidentifikasi dan menggambarkan secara grafis hubungan 

antar tanggung jawab, tugas, fungsi dan lain-lain. Diagram matriks 

sering digunakan untuk menyebarluaskan persyaratan kualitas ke 

dalam ciri khas rekayasa dan kemudian ke dalam persyaratan 

produksi.  
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B.  Penelitian Terdahulu. 

Penelitian mengenai penerapan Quality Function Deployment (QFD) 

sebenarnya sudah pernah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. 

Sementara penelitian ini mencoba untuk melakukan penelitian mengenai 

QFD dalam bidang kualitas pelayanan perbankan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Retno (2004) dengan judul 

Analisa Kualitas Pelayanan Menggunakan Quality Function Deployment 

Pada Bank BNI Cabang Universitas Sebelas Maret Surakarta (Studi 

Kasus pada Nasabah TAPLUS), menyatakan bahwa dari tingkat 

kepentingan terdapat 11 atribut yang dianggap sangat penting dari 17 

atribut yang dinilai penting. Dimensi assurance dianggap sebagai dimensi 

terpenting dalam kualitas pelayanan, serta penerapan QFD dinilai masih 

belum optimal dilihat dari skor tabulasi yang berkisar pada nilai 4 dari 5. 

Selain itu terdapat sinergi diantara technical requirements dengan skor +9, 

yang menunjukkan hubungan yang sangat mendukung. 

Beni Riyanto (2006) dalam penelitian berjudul “Analisis Kualitas 

Layanan dengan Menggunakan Quality Function Deployment pada Rumah 

Sakit (Studi Kasus pada Kelas VIP dan I pada Rumah Sakit Dr. Moewardi 

Surakarta) membahas tentang penerapan Quality Function Deployment di  RS 

DR. Moewardi dan didukung dengan penggunaan analisis Diagram Pareto dan  

Diagram Sebab Akibat. Hasil analisis dengan menggunakan Diagram Pareto 

menunjukkan dimensi tangible memiliki presentase terbesar dengan 44,98%. 

Kemudian dengan analisis Diagram Sebab Akibat diperoleh 12 sub penyebab 
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rendahnya kualitas layanan di RS DR. Moewardi dari 5 dimensi kualitas 

layanan yang ada (reability, responsiveness, assurance, emphaty, dan 

tangible). Hasil dari analisis House of Quality menunjukkan bahwa untuk 

tingkat kepentingan, semua atribut dinilai sangat penting oleh responden 

dengan menempatkan dimensi reliability, responsiveness dan assurance 

sebagai dimensi yang paling penting dengan mean 5 (sangat penting). 

Sedangkan tingkat kinerja, menurut responden masih belum optimal dengan 

menempatkan emphaty sebagai dimensi yang paling tidak baik kinerjanya. 

 

C. Kerangka Pemikiran. 

Kerangka pemikiran merupakan kerangka berpikir dalam memahami 

suatu masalah dan selanjutnya melakukan penelitian. Di dalam kerangka 

pemikiran digambarkan bahwa nasabah mempunyai persepsi tersendiri 

terhadap kualitas pelayanan perbankan yang kemudian dibagi kedalam lima 

variabel kualitas yaitu reability, responsiveness, assurance, emphaty, dan 

tangible, sementara pihak bank juga mempunyai karakteristik tersendiri 

dalam pelayanan perbankan. 

Lima variabel kualitas diatas kemudian dimasukkan dalam metode 

House of Quality untuk mempertemukan kriteria-kriteria apa saja yang 

diinginkan oleh nasabah dalam penyelenggaraan pelayanan bank syariah, 

kemudian diharapkan pihak bank dapat mengadakan perbaikan kualitas 

pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi harapan nasabah. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar II. 3 
Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap manajemen 

BTN Syariah Cabang Surakarta dan survei pada nasabah BTN Syariah Cabang 

Surakarta terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam penelitian ini 

pihak manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta sebagai pemberi jasa dan 

nasabah BTN Syariah Cabang Surakarta sebagai pihak penerima jasa 

(customer). 

Penelitian difokuskan pada kebutuhan nasabah terhadap kualitas 

pelayanan perbankan yang diberikan oleh BTN Syariah Cabang Surakarta. 

Penelitian ini tidak menggunakan benchmarking agar tidak memperluas 

permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian lebih terfokus kepada 

intern obyek yang diteliti yaitu BTN Syariah Cabang Surakarta. 

Dimensi kualitas layanan yang diteliti berfokus pada faktor lingkungan 

internal BTN Syariah Cabang Surakarta, sehingga faktor lingkungan eksternal 

BTN Syariah Cabang Surakarta, seperti persaingan dengan jasa pelayanan 

perbankan lain, di Kota Surakarta tidak dimasukkan dalam analisis ini. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan obyek (satuan- 

satuan individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Satuan-

satuan atau individu-individu ini disebut unit analisis (Djarwanto, subagyo 

1996 :107). Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua 

nasabah yang minimal menggunakan 2 bentuk layanan perbankan pada 

BTN Syariah Cabang Surakarta.  

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya sudah 

diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto, 

Subagyo, 1996: 108). Adapun jumlah sampel yang dipilih adalah 100 

responden. Sampel yang dimaksud adalah nasabah yang menggunakan 

minimal 2 bentuk layanan perbankan pada BTN Syariah Cabang 

Surakarta. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat memberikan penilaian 

yang baik mengenai kualitas pelayanan. Penetapan jumlah sampel 

sebanyak 100 orang berdasarkan pertimbangan tingkat keyakinan 0,95 

dengan α = 0,05 dan kemungkinan kesalahan yang terjadi tidak lebih dari 

10 % atau 0,1. 

Dikarenakan besarnya populasi tidak diketahui maka digunakan cara 

menurut Djarwanto, Subagyo (1996) sebagai berikut: 
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Apabila digunakan koefisien sebesar 0,95 maka, 

2

E
1,96

P)-P(In

n
P-P(I

1,96E

=

=
 

Dimana: 

E : Eror 

P : Proporsi 

n : jumlah sampel 

Karena besarnya populasi tidak diketahui, maka P(P-1) juga tidak 

diketahui. Karena P berada antara 0 dan 1, maka besarnya P (P-I) 

maksimal yang dapat diperoleh apabila,  
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Harga maksimal dari f (P) adalah P (1-P) = 0,5 x 0,5 = 0,25, jadi 

besarnya sampel jika digunakan koefisien konfidensi 0,95 dan kesalahan 

errornya dikehendaki oleh peneliti bisa terjadi adalah 0,1 dapat dihitung 

sebagai berikut: 
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Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel adalah 96,04 dan 

dibulatkan menjadi 96 orang. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang 

diambil adalah sebanyak 100 orang dengan tujuan untuk meminimalisasi 

tingkat kesalahan (error) serta untuk kemudahan dan kepraktisan 

penelitian. Jumlah sampel 100 diperkuat oleh pendapat Roscoe (Sekaran, 

2006:148) yang menyatakan bahwa jumlah sampel lebih besar dari 30 dan 

kurang dari 500 pada kebanyakan penelitian sudah terwakili. 

3. Tehnik sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling, dengan cara purposive sampling dan convenience 

sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana tidak semua anggota populasi memiliki kemungkinan yang sama 

untuk dijadikan sampel. Purposive sampling adalah pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang diambil sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pada prakteknya penyebaran kuesioner dikombinasikan dengan 

menggunakan metode Convinience, dengan alasan mudah ditemui dan 

memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling mudah dan cepat. 

Responden dalam penelitian di dapat dengan kunjungan BTN 

Syariah Cabang Surakarta, kemudian menanyai satu persatu nasabah 

mengenai jumlah layanan perbankan yang mereka gunakan. Bila jawaban 

mereka minimal 2 bentuk layanan yang digunakan, setelah itu diminta 

kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Responden yang diambil berkisar 

120 nasabah, untuk mendapatkan keheterogenitasan responden maka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 28 

kunjungan langsung ke BTN Syariah Cabang Surakarta dilakukan pada 

pagi, siang dan sore hari. 

 

C. Defnisi Operasional. 

Definisi operasional adalah yang bersifat memberikan arti kepada suatu 

variabel dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang perlu untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional ini akan memberikan batasan 

atau ciri arti suatu variabel dengan merinci hal-hal yang harus dikerjakan oleh 

peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Sehingga dalam definisi ini harus 

dirinci ciri-ciri yang akan diteliti dan bagaimana mengamatinya. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Reliability (kemampuan mewujudkan janji) 

Yaitu kemampuan dari penyedia jasa bank untuk memberikan 

pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat, dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan dengan kata lain sejauh mana penyedia jasa mampu 

memberikan apa yang telah dijanjikan kepada nasabah. 

2. Responsiveness (ketanggapan dalam memberikan pelayanan) 

Yaitu kesediaan penyedia jasa terutama yang sifatnya untuk 

membantu nasabah (dana) serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai 

kebutuhan nasabah. Dimensi ini menenkankan pada prinsip dan penyedia 

jasa yang penuh perhatian, cepat dan tepat dalam menghadapi permintaan, 

keluhan dan masalah nasabah. 
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3. Assurance (kemampuan memberikan jaminan pelayanan). 

Yaitu kemampuan penyedia jasa bank untuk membangkitkan rasa 

percaya dan keyakinan diri nasabah bahwa pihak penyedia jasa terutama 

para karyawan mampu memenuhi kebutuhan nasabah. 

4. Emphaty (kemampuan dalam memahami keinginan nasabah) 

Yaitu kemampuan penyedia jasa dalam memperlakukan nasabah 

sebagai individu-individu yang khusus, dalam bentuk pelayanan dan 

perhatian secara personal yang diberikan BTN Syariah Cabang Surakarta 

kepada nasabahnya. 

5. Tangible (tampilan fisik pelayanan) 

Yaitu tampilan fisik penyedia jasa bank seperti gedung, tata letak 

peralatan, interior dan eksterior serta tampilan fisik. Karyawan dan staf 

karyawan. 

 

D. Pengukuran Variabel.  

Variabel dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skala likert, 

yaitu skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur skala sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Pengukuran hasil dilakukan 

dengan format tipe likert yang menggunakan skala jawaban lima tingkat, yang 

terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

Kelima penilaian tersebut digunakan dalam penilaian harapan dan kinerja, 

dengan bobot sebagai berikut (Hartono, 2004: 66): 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 30 

1. Jawaban sangat setuju diberi bobot 5 

2. Jawaban setuju diberi bobot 4 

3. Jawaban cukup setuju diberi bobot 3 

4. Jawaban tidak setuju diberi bobot 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot 1 

Sementara untuk kepentingan dan kepuasan menggunakan format tipe 

yang sama dengan bobot: 

1. Jawaban sangat penting atau puas diberi bobot 5 

2. Jawaban penting atau puas diberi bobot 4 

3. Jawaban cukup setuju diberi bobot 3 

4. Jawaban tidak puas diberi bobot 2 

5. Jawaban sangat tidak puas diberi bobot 1 

Format likert digunakan karena mencerminkan keragaman skor 

(variability of score) sebagai akibat penggunaan skala yang berkisar antara 1-5 

dengan dimensi yang tercermin dalam daftar pertanyaan, memungkinkan 

responden mengespresikan tingkat pendapat mereka dalam pelayanan yang 

mereka terima, serta lebih mendekatkan pada kenyataan sebenarnya. Dari 

sudut pandang statistik skala lima tingkat lebih tinggi keandalannya dari skala 

dua tingkat yaitu dengan jawaban ya atau tidak. 
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E. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi pertama 

yang diterima oleh peneliti yang berasal dari sumbernya langsung 

(Sekaran, 2006:60). Data primer terdiri dari hasil survey kepada 

konsumen (nasabah) dengan menggunakan instrumen kuesioner yang 

dibagikan kepada responden yang dianggap mampu memberikan 

informasi yang dibutuhkan secara tepat. Data primer ini juga terdiri dari 

hasil wawancara dengan manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta.  

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang 

telah ada (Sekaran, 2006:60). Data sekunder ini tentang data yang dimiliki 

bank yang bisa digunakan peneliti untuk mendukung penelitian yang 

diperoleh dari literatur dan penelitian sebelumnya serta data lain yang 

mendukung data primer. 

 
F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode survey yang dilakukan dengan dua bagian: 

1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden kemudian 

responden memilih alternatif jawaban yang telah tersedia. Jawaban atas 

pertanyaan bersifat tertutup, maksudnya alternatif jawaban atas pertanyaan 
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tersebut telah disediakan dan responden tidak diberi kesempatan 

menjawab yang lain diluar jawaban yang telah disediakan.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan nasabah yang ada di 

BTN Syariah Cabang Surakarta. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah layanan perbankan yang mereka gunakan pada BTN 

Syariah Cabang Surakarta. 

Wawancara juga dilakukan kepada pihak penyedia jasa pelayanan 

yaitu dari pihak manajemen bank. Wawancara dengan pihak bank 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai sales point, technical 

requitment, ukuran standar kinerja bank, tingkat kesulitan bank dalam 

memenuhi kebutuhan nasabah, serta data-data menyangkut identitas dan 

gambaran umum BTN Syariah Cabang Surakarta. 

 

G. Uji Instrumen Penelitian 

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan alat analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif. 

1. Uji validitas 

Menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian dalam 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. 

Untuk menguji validitas angket dipakai rumus korelasi produk moment 

dari Pearson dengan rumus (Singarimbun, 1995: 137) 
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Keterangan: 

Rxy : Koefisien korelasi product moment Pearson 

X : skor total tiap responden 

Y : Skor tiap butir pertanyaan 

n : jumlah sampel 

(Singarimbun, 1995: 137) 

Taraf signifikansi ditentukan sebesar 5 %, jika diperoleh hasil 

korelasi yang lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5 % berarti 

butir pertanyaan tersebut valid. 

2. Uji Realibilitas 

Dilakukan untuk mengetahui bahwa pengukuran dapat memberikan 

hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek 

yang sama. Uji ini bertujuan mengukur sejauh mana alat ukur yang 

digunakan memiliki kemampuan untuk dipercaya dan diandalkan. Untuk 

mengukur realibilitas akan digunakan alat analisis alpha cronbach’s 

dengan rumus (Arikunto, 2002: 171) 
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Keterangan: 

rtt : Realibilitas instrument 

K : Banyaknya butir pertanyaan 

Σab2 : Ju mlah varian butir 

αt2 : Varian total 
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Kategori dan tingkat atau indeks nilai realibilitas tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III.1 
Pengukuran indeks nilai realibilitas 

 
No Internal Kriteria 

1 

2 

3 

4 

5 

< 0,200 

0,200 – 0,399 

0,400 – 0,599 

0,600 – 0,799 

0,800 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat tinggi 

Sumber : Arikunto (2002: 245) 

Analisis ini dapat menggunakan bantuan program SPSS. Dalam 

Cronbach’s Alpha, koefisien realibilitas yang menunjukkan seberapa baik 

item dalam suatu instrumen berkoreasi positif dengan item lainnya. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel dan dapat diterima apabila nilai koefisien 

Alpha Cronbach  lebih dari 0,6 maka dikatakan mempunyai reliabel yang 

rendah, nilai koefisien Alpha antara 0,6 sampai dengan 0,7 merupakan 

nilai yang sudah dapat diterima, dan nilai Alpha lebih dari 0,8 termasuk 

tinggi 

 

H. Analisis House Of Quality (HOQ) 

House Of Quality (HOQ) merupakan matrix dari model Quality 

Function Deployment (QFD). HOQ digunakan untuk mendeskripsikan 

keinginan konsumen serta kemampuan teknis perusahaan untuk merancang 

dan memproduksi barang atau jasa sesuai keinginan konsumen. Data primer 
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maupun sekunder yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Analisis customer requitment (CR) 

Persyaratan pelanggan atau customer requitment (CR) merupakan 

pendapat pelanggan tentang atribut yang diisyaratkan atau diperhatikan 

oleh pelanggan dalam pemanfaatan fasilitas yang ada. Analisis ini berisi 

persyaratan atau masukan pelanggan yang dikelompokkan dalam dimensi 

kualitas pelayanan yang meliputi: reability, responsiveness, assurance, 

emphaty, dan tangible. 

Setelah itu atribut-atribut persyaratan pelanggan disusun dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk menentukan bobot kepentingan dari masing-masing 

atribut yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Penelitian 

skala Likert adalah sebagai berikut (Hartono, 2004: 66): 

a. Skala 1 mewakili atribut yang dianggap Sangat Tidak Penting (STP) 

b. Skala 2 mewakili atribut yang dianggap Tidak Penting (TP) 

c. Skala 3 mewakili atribut yang dianggap Cukup Penting (CP) 

d. Skala 4 mewakili atribut yang dianggap Penting (P) 

e. Skala 5 mewakili atribut yang dianggap Sangat Penting (SP) 

2. Analisis Tingkat Kepentingan Persyaratan Konsumen (TKp) 

Analisis ini merupakan tindak lanjut dari customer requirement (CR) 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan nasabah terhadap 
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BTN Syariah Cabang Surakarta. Dimana CR tersebut disusun dalam 

bentuk penilaian dengan skala Likert (Hartono, 2004: 66), yaitu: 

a. Skala 1  : Sangat Tidak Penting (STP) 

b. Skala 2  : Tidak Penting (TP) 

c. Skala 3  : Cukup Penting (CP) 

d. Skala 4  : Penting (P) 

e. Skala 5  : Sangat Penting (SP) 

3. Analisis Tingkat Kinerja atau Performance (TKi). 

Analisis ini menggunakan skala preferensi konsumen yang bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana nasabah bank merasakan apakah kualitas 

jasa pelayanan yang diharapkan nasabah telah terpenuhi oleh pihak bank 

tersebut, sehingga dapat diketahui mengenai performance-nya. Dalam 

mengenali skala preferensi konsumen digunakan kuesioner, yang dinilai 

dengan menggunakan skala Likert lima point (Hartono, 2004: 66), yaitu: 

a. Skala 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Skala 2 : Tidak Setuju (TS) 

c. Skala 3 : Cukup Setuju (CS) 

d. Skala 4 : Setuju (S) 

e. Skala 5 : Sangat Setuju (SS) 

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, kemudian 

data diolah dengan program excel untuk mencari modus yang nantinya 

akan diperoleh hasil modus mengenai performance sesungguhnya (PS) 

dan performance yang diinginkan (PD). 
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4. Analisis Tingkat Perbaikan (TP) 

Setelah melakukan skala preferensi konsumen, pada analisis tingkat 

performance, selanjutnya dilakukan analisis tingkat perbaikan. Analisis ini 

bertujuan, untuk mengevaluasi atribut-atribut yang belum memenuhi 

syarat, serta beberapa tingkat perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan 

untuk mengejar kualitas yang diharapkan. Untuk menghitung tingkat 

perbaikan adalah dengan cara membagi performance yang diharapkan 

(PD) dengan yang performance sesungguhnya (PS). 

5. Titik Penjualan (Sales Point) 

Tujuan dari titik penjualan ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar manfaat penjualan yang mungkin diperoleh apabila terjadi 

perubahan-perubahan terhadap atribut-atribut tertentu. Dalam penentuan 

titik penjualan terhadap atribut-atribut dalam penelitian ditetapkan oleh 

pihak manajemen bank. Cara penentuannya dengan menggunakan alat 

bantu skala penilaian sebagai berikut (Cohen, 1995:112): 

a. Nilai 1,0 adalah status quo, yang berarti perubahan mengenai atribut 

yang ada, tidak memberikan pengaruh tambahan manfaat dan juga 

tidak mengurangi mutu pelayanan. 

b. Nilai 1,2 berarti perubahan mengenai atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang kecil, dan perlu perbaikan hanya dari segi teknis. 

c. Nilai 1,5 berarti perubahan mengenai atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang besar terhadap penjualan dan akan ditekankan untuk 

program pemasaran. 
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6. Analisis Customer Requirement Score (CRS) 

Customer Requirement Score (CRS) ini bertujuan untuk mengetahui 

atribut yang dianggap paling penting untuk jasa pelayanan di BTN 

Syariah Cabang Surakarta. Semakin tinggi CRS maka atribut tersebut 

semakin penting dan semakin butuh perhatian untuk perbaikan 

selanjutnya. 

CRS dapat dihitung dengan cara melakukan wawancara terlebih 

dahulu dengan pihak manajemen bank untuk mengetahui sales point yang 

telah distandarkan, kemudian mengalikan tingkat kepentingan CR dengan 

sales point, yang kemudian dinormalisasi dalam bentuk persen agar 

diketahui rangkingnya. 

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi 

item-item CR, tingkat kepentingan (TK), sales point (SP); hasil perkalian 

antara TK dan SP yaitu CRS, dan persentase dari CRS.  

7. Analisis Technical Requirement (TR) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan manajemen bank 

terhadap permintaan nasabah. TR didapatkan dari hasil wawancara dengan 

pihak BTN Syariah Cabang Surakarta yang selanjutnya diolah dengan 

menggunakan Tree Diagram (ditabelkan). Hasil dari analisis ini berupa 

tree diagram yang berisi spesifikasi dari item-item CR sebagai standar 

yang dibuat atau ditetapkan BTN Syariah Cabang Surakarta. 
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8. Analisis Hubungan CR dengan TR 

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

penjelasan teknis yang dibuat bank mempunyai hubungan yang mampu 

menjawab dan memenuhi customer requirement-nya, atau penjelasan 

teknis tersebut hanya mendukung pemenuhan terhadap persyaratan 

konsumen, atau penjelasan teknis tersebut mempengaruhi terhadap 

masing-masing persyaratan konsumen. Untuk menetapkannya digunakan 

L-Shaped Matrix, (Besterfield, 2003) yaitu: 

a. Hubungan bernilai 9 bila hubungan tersebut kuat, yang berarti TR 

menjawab CR. 

b. Hubungan bernilai 3 bila hubungan tersebut medium, yang berarti TR 

mendukung CR. 

c. Hubungan bernilai 1 bila hubungan tersebut lemah, yang berarti 

bahwa TR mempengaruhi CR. 

d. Kotak kosong bila tidak ada hubungan antara CR dengan TR. 

9. Analisis Penentuan Ukuran bagi masing-masing TR (Technical Measure) 

Penetapan ukuran standar berdasarkan dari pihak BTN Syariah 

Cabang Surakarta. Penentuan ukuran technical requirement merupakan 

hasil diskusi dan observasi serta didukung dengan berbagai referensi yang 

berkaitan dan yang utama adalah dengan pihak manajemen BTN Syariah 

Cabang Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya item-item 

yang merupakan ukuran dari technical requirement bank (Technical 

Measure). 
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10. Analisis Relative Technical Difficulty (RTD) 

Dari TR selanjutnya melakukan analisis RTD yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesulitan bank dalam penerapan technical 

requirement. Ada empat penilaian yang dipergunakan yaitu: 

a. Nol (0) apabila tidak menemui kesulitan teknis dalam penerapannya. 

b. Satu (1) apabila agak mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

c. Dua (2) apabila mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

d. Tiga (3) apabila sangat sulit dalam penerapannya. 

11. Analisis Prioritized Requirement Score (PRS) 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui technical requirement yang 

paling penting dan dan perlu lebih banyak perhatian untuk ditindaklanjuti. 

Analisis ini dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu Technical 

Requirement Score (TRS) kemudian dinormalisasi. TRS diperoleh dengan 

mengalikan normalized customer requirement score (CRS) dengan tingkat 

hubungan CR dan TR (kuat: 9, medium: 3, lemah: 1). Skor ini dijumlah 

perkolom hasilnya dinormalisasi (dalam persen) sehingga diketahui TR, 

yang paling penting dan perlu perhatian lebih untuk ditindaklanjuti.. TRS 

bersama dengan Technical Mersure dan degree of technical difficulty 

menempati sisi bawah dari rumah HOQ.  

12. Analisis Sinergi atau Konflik dalam TR 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut dalam TR. 

Hubungan dikatakan merupakan sinergi satu atribut dengan atribut yang 

lain mempunyai hubungan dan saling mendukung. Hubungan dikatakan 
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konflik, apabila satu dengan yang lain mempunyai hubungan pertentangan 

pelaksanaannya. 

Nilai hubungan ini terbagi menjadi 4, yaitu: 

1) Strong Positive (+9), menunjukkan hubungan yang mendukung, 

hubungan yang mendekati sempurna. 

2) Positive (+3), menunjukkan hubungan yang mendukung. 

3) Negative (-3), menunjukkan hubungan yang bertentangan. 

4) Strong Negative (-9), menunjukkan hubungan yang sangat 

bertentangan, hubungan yang mendekati negatif sempurna.  

Hasil dari analisis ini akan menempati sisi paling atas dari gambar rumah 

HOQ. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Pendirian  

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank 

BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi 

pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang 

Syariah pertama di Jakarta.  

Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat 

dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan 

keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga 

bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.  

Pendirian BTN Syariah Cabang Solo  

Perkembangan perbankan Syariah yang semakin pesat menuntut Bank 

BTN membuka Kantor Cabang Syariah di kota-kota besar di Indonesia. 

Surakarta ini merupakan kota kelima dalam hal pendirian kantor cabang 

syariah sejak pendirian Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. 

Potensi dan perkembangan ekonomi kota Surakarta yang cukup baik 

menjadi salah satu alasan Manajemen Pusat secara resmi membuka Bank 

BTN Kantor Cabang Syariah pada Januari 2006, oleh Direktur Utama 

Bank BTN saat itu, Bapak Kodradi. Acara seremonialnya pembukaan 

Bank BTN KCS Solo dihadiri oleh Walikota Surakarta, Masyarakat 
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Ekonomi Syariah, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Solo, dan pejabat-

pejabat wilayah Solo lainnya.  

 

2. Tujuan Pendirian  

a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa 

keuangan syariah.  

b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.  

c. Meningkatkan ketahanan Bank menghadapi perubahan lingkungan 

usaha.  

d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap 

nasabah dan pegawai.   

 

3. Visi dan Misi  

Visi Bank BTN Syariah adalah menjadi Strategic Business Unit BTN 

yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan 

mengutamakan kemaslahatan bersama.  

Sedangkan misi Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.  

b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam 

pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah 

terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan 

memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.  
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c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip 

Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam 

menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan 

shareholders value.  

d. Memberi keseimbangan pemenuhan kepentingan stakeholders serta 

memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.    

 

4. Aspek Sumber Daya Manusia  

Budaya kerja Bank BTN disebut dengan akronim POLA PRIMA:  

P                 = PELAYANAN PRIMA  

O                = INOVASI  

LA              = KETELADANAN  

PR              = PROFESIONALISME  

I                  = INTEGRITAS  

MA             = KERJASAMA  

Enam nilai budaya kerja ini menjadi landasan bagaimana Bank BTN 

mencapai visi “Bank yang Terkemuka dalam Pembiayaan Perumahan”.    

 

5. Aspek Operasional   

Bank BTN Syariah cabang Solo menawarkan beberapa produknya 

yang  berdasarkan Syariah Islam. Produk-produk tersebut dibagi menjadi 

dua bagian yang mana keduanya harus berjalan harmonis atau dengan kata 

lain tidak terlalu berat sebelah. Produk-produknya antara lain:   
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a. Produk Dana BTN Syariah  

1) Tabungan Batara Syariah Berdasarkan Prinsip Mudharabah  

Tabungan yang bersifat investasi atau berjangka yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu dengan imbalan yang diisyaratkan dan disepakati dalam 

bentuk nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening.   

Syarat dan Ketentuan menabung batara syariah berdasarkan 

prinsip mudharabah:  

a) Penabung dapat perorangan atau perusahaan atau lembaga.  

b) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara 

Asing.  

c) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.  

d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.  

e) Penabungan pertama minimal sebesar Rp 100.000,-  

f) Penabungan selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000,- dan 

dalam kelipatan sepuluh ribuan.  

g) Pengambilan kembali hanya dapat dilakukan setelah dana 

sesuai yang diperjanjikan telah mengendap di Bank sekurang-

kurangnya selama satu bulan. Saldo yang harus disisakan di 

Bank minimal Rp.100.000,-. 
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2) Tabungan Batara Syariah Berdasarkan Prinsip Wadiah 

Tabungan yang bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja, tidak 

ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pembelian 

(’athaya) bonus yang bersifat sukarela, tidak diperjanjikan, tidak 

disyaratkan dan tidak di informasikan baik secara lisan maupun 

tulisan dari pihak Bank.  

Syarat dan Ketentuan menabung batara syariah dengan prinsip 

wadiah adalah:  

a) Penabung dapat perorangan atau perusahaan atau lembaga.  

b) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara 

Asing.  

c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.  

d) Penabungan pertama minimal sebesar Rp 50.000,-  

e) Penabungan selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,- .  

f) Pengambilan kembali dapat dilakukan setiap saat dengan saldo 

yang harus disisakan Rp.50.000,- 

3) Tabungan Haji Baitullah  

Tabungan yang bersifat investasi atau berjangka yang 

diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan 

biaya perjalanan Ibadah haji.  

Beberapa persyaratan menabung pada tabungan haji baitullah:  

a) Penabung adalah perorangan dan Warga Negara Indonesia.  

b) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.  
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c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.  

d) Penyetoran pertama minimal sebesar Rp 1.000.000,-  

e) Penyetoran selanjutnya minimal sebesar Rp 100.000,-  

4) Deposito Batara Syariah Berdasarkan Prinsip Mudharabah  

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang 

menguntungkan berdasarkan nisbah.  

Syarat dan Ketentuan deposito dengan prinsip mudharabah antara 

lain:  

a) Dapat dibuka atas nama perorangan, perusahaan atau lembaga.  

b) Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara 

Asing.  

c) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.  

d) Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.  

e) Minimum penempatan: Perorangan sebesar Rp 500.000-, 

f) Perusahaan atau lembaga sebesar Rp 2.500.000,-  

5) Giro Batara Syariah Berdasarkan Prinsip Wadiah  

Giro Batara Islamic Banking adalah Giro yang berdasarkan prinsip 

Wadiah Yad Dhamanah merupakan simpanan pada Bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

Cek atau Bilyet Giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran 

lainnya atau dengan pemindahbukuan. 

Beberapa manfaat giro batara dengan prinsip wadiah adalah:  

a) Sarana Penitipan uang yang aman dan terpercaya  
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b) Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan 

Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga atau pribadi atau 

usaha  

c) Uang Anda aman dunia dan akhirat karena dikelola sesuai 

syariah oleh BTN Syariah yang sudah terbukti aman dan 

dipercaya  

d) Rekening Giro Batara Syariah perorangan dapat memperoleh 

Kartu ATM BATARA SYARIAH. 

b. Produk Pembiayaan BTN Syariah  

1) Pembiayaan KPR BTN iB  

Diperuntukkan bagi pemohon atau calon nasabah yang memenuhi  

persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli rumah, 

rumah toko, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya. 

Pembiayaan KPR BTN iB berdasarkan prinsip Murabahah, di 

mana harga jual didapatkan dari total harga beli dan margin (harga 

jual = harga beli + margin).      

Syarat dan Ketentuan yang harus dilengkapi adalah:  

a) Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah 

menikah.  

b) Saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun.  

c) Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan 

pembayaran kewajiban.  

d) Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan 
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lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan 

usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 

(satu) tahun.  

e) Tidak memiliki pembiayaan bermasalah baik di Bank maupun 

di Bank lain.  

f) NPWP sesuai ketentuan yang berlaku.    

2) Pembiayaan Multiguna BTN iB  

Pembiayaan Multiguna BTN iB diperuntukkan bagi pemohon 

yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk 

membeli Mobil atau Motor, guna dimiliki atau dipergunakan 

sendiri. Harga jual yang digunakan didapat dari total harga beli 

dan margin (harga jual = harga beli + margin).    

Beberapa persyaratannya adalah:  

a). Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun  

b). Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun  

c). Memilki penghasilan yang menjamin pembayaran kewajiban  

d). Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan 

lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan 

usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 

(satu) tahun  

e). Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di 

Bank Lain  

f). NPWP sesuai ketentuan yang berlaku  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 50 

Berbagai keunggulan yang dapat diterima antara lain:  

a). Angsuran tetap sampai lunas  

b). Maksimal Pembiayaan Multiguna BTN iB yang dapat 

diberikan adalah sebesar 80% untuk Nasabah Non-Kolektif 

(mobil) dan sebesar 90% untuk Nasabah Kolektif (motor)  

c). Jangka waktu pembiayaan multiguna untuk mobil baru 5 

(lima) tahun, mobil bekas (masa pakai + jangka waktu 

pembiayaan) tidak melebihi 7 (tujuh) tahun  

d). Jangka waktu pembiayaan multiguna untuk motor baru 4 

(empat) tahun  

e). Margin bersaing  

f). Persyaratan mudah dan fleksibel  

g). Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty  

h). Berdasarkan prinsip syariah.    

3) Pembiayaan KPR Indensya BTN iB  

Pembiayaan KPR Indensya BTN iB diperuntukan bagi pemohon 

atau calon Nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan 

tujuan penggunaan untuk membeli tanah dan rumah dari Bank, 

yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan dari 

Nasabah, dimana Pengembang telah bekerjasama dengan Bank 

dalam hal penyediaan Pembiayaan KPR Indensya BTN iB.  
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Beberapa syarat dan ketentuan yang diperlukan antara lain:  

a). Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah 

menikah  

b). Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak lebih dari 65 tahun  

c). Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan 

pembayaran kewajiban  

d). Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan 

lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan 

usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 

(satu) tahun  

e). Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di 

Bank lain  

f). NPWP sesuai ketentuan yang berlaku  

4) Pembiayaan Modal Kerja BTN Syariah  

Pembiayaan Modal Kerja BTN Syariah adalah penyediaan dana 

oleh BTN Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha 

Nasabah  

Beberapa persyaratan yang diperlukan antara lain:  

a). Memiliki izin usaha dan izin lainnya sesuai ketentuan.  

b). Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang 

Syariah Bank BTN. 

5) Pembiayaan Yasa Griya BTN Syariah  

Pembiayaan Yasa Griya BTN adalah pembiayaan modal kerja 

untuk pembangunan proyek perumahan kepada Pengembang 

(Developer), di mana masing-masing pihak menyertakan modal 
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dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati dan 

resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal 

masing-masing  

Ketentuan pembiayaan Yasa griya adalah sebagai berikut:  

a). Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 80% dari 

kebutuhan modal kerja instruksi  

b). Jangka waktu dapat diberikan maksimal selama jangka waktu 

24 bulan  

c). Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang 

dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui Nasabah  

d). Biaya-biaya lain: Biaya Notaris, pengikatan barang agunan 

atau jaminan, biaya asuransi  

  

6. MANAJEMEN KUALITAS  

Manajemen Kualitas yang dilakukan oleh BTN Syariah (khususnya 

dalam pelayanan jasa) antara lain:  

a.  Buku pedoman Bank BTN           

Salah satu upaya BTN Syariah untuk menerapkan manajemen 

mutu adalah dengan menerapkan berbagai standar. Standar tersebut 

merupakan bentuk konsistensi BTN Syariah dalam kualitas layanan 

jasa. Semua standar yang diterapkan BTN Syariah tertuang dalam 

sebuah buku pedoman Bank BTN. Bank BTN dalam menjalankan 

kegiatan usahanya harus selalu mempunyai landasan kerja yang 

berorientasi pada 3 hal pokok yaitu 3 C (Buku Pedoman Bank BTN) :  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 53 

1) Customer Oriented 

Sikap customer oriented dimana setiap staf Bank BTN harus 

dijiwai oleh sikap dan semangat yang berorientasi pada pelayanan 

yang sempurna kepada nasabah.  

2) Competition Oriented  

Untuk menjadi bank yang sehat adalah bank yang mampu tumbuh 

dan berkembang dalam era persaingan yang ketat terhadap 

lingkungan intern dan ekstern  

3) Changes Oriented 

Sikap yang selalu ingin melihat perubahan dan bersedia untuk 

menerima setiap perubahan yang terjadi.  

b. Pelatihan dan pengembangan karyawan 

Pelatihan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar 

pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya saat ini secara lebih 

optimal. Sedangkan pengembangan individu adalah peningkatan 

kompetensi perilaku individu pegawai agar memenuhi persyaratan 

dalam profil jabatan. Jenis-jenis pelatihan antara lain, yaitu:  

1) Pelatihan Manajerial  

Pelatihan manajerial meliputi pelatihan keterampilan pengawasan, 

manajemen umum dan kompetensi yang dibutuhkan yang 

berhubungan dengan karir.  

2) Pelatihan Teknis Pegawai  

Pelatihan teknis pegawai meliputi pelatihan teknis mengenai 
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proses bisnis, produk, pelayanan dan operasional yang 

berhubungan dengan pekerjaan (pendidikan untuk analis kredit).  

3) Pelatihan Kompetensi Teknis atau fungsional.  

a) Manajemen Kredit Usaha Kecil.  

b) Appraisal Kredit Konsumen.  

c) Refreshing Manajemen Kredit Konsumen.  

d) Pelatihan dan pengelolaan kredit konsumen.    

c. Desain Proses 

Konsep dalam pelayanan di BTN Syariah berbeda dengan 

perbankan konvensional pada umumnya. Yang sangat mencolok 

adalah perbedaan akad, jika pada bank syariah yang digunakan adalah 

prinsip bagi hasil, sedangkan untuk konvensional dengan sistem 

bunga. Pada bank syariah menerapkan revenue sharing (sehingga 

nasabah selalu mendapatkan “prosentase bagi hasil” dari pedapatan 

kotor perusahaan) dan bukan profit sharing.      

d. Pemeliharaan  

Tujuan dari pemeliharaan tersebut adalah untuk memelihara 

kemampuan sistem, mengendalikan biaya, dan tentunya menjamin 

kelancaran operasional perusahaan tersebut. Pada BTN Syariah 

pemeliharaan dilakukan secara berkala terhadap beberapa peralatan 

dan perlengkapan kantor seperti komputer, mesin printer, mesin ATM 

dll. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan terhadap software dan 

sistem jaringan online.   

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 55 

B.  ANALISIS DATA 

Sebelum memulai penelitian dengan kuesioner, perlu dilakukan uji 

validitas dan uji reliabilitas atas item-item pertanyaan (kuesioner) untuk 

kepentingan (importance) maupun tingkat kinerja (performance). 

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas terhadap daftar pertanyaan dalam kuesioner dilakukan 

untuk mengukur seberapa cermat suatu instrumen berfungsi sebagai alat 

ukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat.  

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

taraf signifikansi sebesar 5%, jika diperoleh hasil korelasi yang lebih besar 

dari r tabel pada taraf signifikansi 5 % berarti butir pertanyaan tersebut 

valid. Pada uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan dalam kuesioner adalah valid. Butir pertanyaan dianggap valid 

jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 (Azwar, Sugiyono 

dalam Dirgiatmo, 2002). 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 

16. Dan berikut ini adalah hasil uji validitas terhadap item pertanyaan 

kuesioner untuk tingkat kepentingan pada tabel IV.1 dan tingkat kinerja 

pada tabel IV.2 dari variabel kualitas pelayanan Bank BTN Syariah 

Cabang Surakarta. 
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Tabel IV.1 
Rangkuman hasil uji validitas 

Kuesioner A (Tingkat Kepentingan) 
 

No Pertanyaan Koefesien 
Korelasi 

Status 

RELIABILITY 
1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line) 
0,598** Valid 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

0,561** Valid 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM dari 
produk tabungan 

0,763** Valid 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 0,831** Valid 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 0,628** Valid 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 0,557** Valid 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang produk 

dan layanannya 
0,589** Valid 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 0,537** Valid 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 0,622** Valid 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan nasabah 0,564** Valid 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan karyawan 

tentang produk yang ditawarkan 
0,501** Valid 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 0,611** Valid 
3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 0,694** Valid 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani nasabah 0,716** Valid 
5 Ketelitian dalam melayani nasabah 0,768** Valid 

EMPHATY 
1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan nasabah 0,549** Valid 
2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 0,731** Valid 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap O,475** Valid 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 0,621** Valid 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu O,661** Valid 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 0,619** Valid 
2 Interior dan eksterior yang menarik 0,706** Valid 
3 Tempat parkir yang memadai 0,428* Valid 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile 0,469** Valid 
5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 0,526** Valid 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di counter 

bank 
0,455* Valid 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 0,635** Valid 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 0,583** Valid 

**   : signifikan pada level 0,01 (two-tailed)   
* : signifikan pada level 0,05 (two-tailed)   

Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program SPSS Versi 16. 2009 
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Tabel IV.2 
Rangkuman Hasil Uji Validitas 
Kuesioner B (Tingkat Kinerja) 

 
No Pertanyaan Koefesien 

Korelasi 
Status 

RELIABILITY 
1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line) 
0,805** Valid 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

0,842** Valid 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM dari 
produk tabungan 

0,719** Valid 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 0,689** Valid 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 0,600** Valid 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 0,625** Valid 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang produk 

dan layanannya 
0,611** Valid 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 0,623** Valid 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 0,824** Valid 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan nasabah 0,841** Valid 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan karyawan 

tentang produk yang ditawarkan 
0,642** Valid 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 0,672** Valid 
3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 0,541** Valid 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani nasabah 0,873** Valid 
5 Ketelitian dalam melayani nasabah 0,646** Valid 

EMPHATY 
1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan nasabah 0,493** Valid 
2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 0,698** Valid 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap 0,482** Valid 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 0,523** Valid 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu 0,680** Valid 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 0,571** Valid 
2 Interior dan eksterior yang menarik 0,623** Valid 
3 Tempat parkir yang memadai 0,472** Valid 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile 0,508** Valid 
5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 0,778** Valid 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di counter 

bank 
0,657** Valid 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 0,592** Valid 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 0,408* Valid 

**   : signifikan pada level 0,01 (two-tailed)   
* : signifikan pada level 0,05 (two-tailed)   

Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program SPSS Versi 16. 2009 
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Dari tabel diatas menunjukkan nilai koefisien korelasi diatas 0,4 

pada semua item pertanyaan. Sebuah butir pertanyaan dapat dianggap 

valid jika koefisien korelasi Product Moment melebihi 0,3 (Azwar, 

Sugiyono dalam Dirgiatmo, 2005:12).  

Dari pengolahan data yang ada, dapat dikatakan bahwa hasil uji 

validitas pada tingkat kepentingan nasabah BTN Syariah Cabang 

Surakarta semuanya valid, begitu juga untuk item pertanyaan tingkat 

kinerja BTN Syariah Cabang Surakarta, semua atribut yang ada valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan dan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks yang menunjukkan 

seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Uji reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan koefisien Alpha Cronbach 

dengan menggunakan Program SPSS Versi 16. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel dan dapat diterima apabila nilai 

koefisien Alpha Cronbach lebih dari 0,6. Apabila nilai koefisien Alpha 

kurang dari 0,6 maka dikatakan mempunyai realibilitas yang rendah, nilai 

koefisien Alpha antara 0,6 sampai dengan 0,7 merupakan nilai yang sudah 

dapat diterima, dan nilai Alpha lebih dari 0,8 termasuk tinggi (Sekaran, 

2006: 312). Dan menurut Arikunto dalam Dirgiyatmo (2005) terdapat 

kriteria pengujian reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel: 
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Tabel IV.3 
Kriteria Reliabilitas 

 
Interval Kriteria 
< 0,200 

0,200 – 0,399 
0,400 – 0,599 
0,600 – 0,799 
0,800 – 1,000 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 

Sangat tinggi 
      Sumber : Arikunto dalam Dirgiyatmo, 2003 
 

Tabel IV.4 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Tingkat Kepentingan 
 

No Dimensi Nilai Uji Keterangan 
1 Reliability 0,769 Reliabilitas Tinggi 
2 Responsiveness 0,728 Reliabilitas Tinggi 
3 Assurance 0,756 Reliabilitas Tinggi 
4 Empathy 0,739 Reliabilitas Tinggi 
5 Tangible 0,728 Reliabilitas Tinggi 

      Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program SPSS Versi 16. 2009 

 
Tabel IV.5 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 
Tingkat Kinerja 

 
No Dimensi Nilai Uji Keterangan 
1 Reliability 0,788 Reliabilitas Tinggi 
2 Responsiveness 0,780 Reliabilitas Tinggi 
3 Assurance 0,768 Reliabilitas Tinggi 
4 Empathy 0,719 Reliabilitas Tinggi 
5 Tangible 0,738 Reliabilitas Tinggi 

      Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program SPSS Versi 16. 2009 

 

Dari hasil uji reliabilitas di atas, untuk tingkat kepentingan dan 

kinerja mempunyai nilai diatas 0,6 dan ini menunjukkan  bahwa kuesioner 

tersebut mempunyai derajat reliabilitas yang tinggi. Dengan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa semua data yang didapat reliabel sehingga telah 

memenuhi syarat dan dapat berlanjut ke tahap berikutnya. 
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3. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

Quality Function Deployment (QFD) didefinisikan sebagai suatu 

proses atau mekanisme terstruktur untuk menentukan kebutuhan 

pelanggan dan menterjemahkannya ke dalam kebutuhan teknis yang 

relevan. 

QFD menggunakan matrik berbentuk rumah yang disebut House of 

Quality, yang digunakan untuk mendeskripsikan keinginan konsumen 

serta kemampuan teknis perusahaan untuk merancang dan memproduksi 

barang atau jasa sesuai keinginan konsumen. 

Kemudian dari data yang terkumpul baik primer maupun sekunder 

diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Analisa Customer Requirements  

Customer Requirements atau persyaratan pelanggan merupakan 

pendapat tentang atribut apa saja yang disyaratkan atau diperhatikan 

oleh pelanggan dalam menggunakan jasa bank. Persyaratan atau 

masukan pelanggan dalam hal ini adalah nasabah tabungan, 

dikelompokkan ke dalam atribut primer dan sekunder. Atribut primer 

dalam penelitian ini meliputi lima variabel kualitas yaitu reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, tangible. 

 Atribut-atribut persyaratan pelanggan yang digunakan dalam 

kuesioner diperoleh dari penelitian sebelumnya (Ikhwan Setiawan, 

2004) yang disesuaikan dengan keadaan BTN Syariah Cabang 

Surakarta, kemudian dilakukan penjabaran lebih rinci tentang atribut-
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atribut apa saja yang dapat memenuhi atribut primer tersebut 

Penjelasan lebih rinci terhadap atribut primer disebut juga atribut 

sekunder.  

 Kemudian atribut-atribut persyaratan pelanggan yang telah 

diolah disusun dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala 

likert, yaitu skala yang digunakan untuk menentukan bobot 

kepentingan dari masing-masing atribut Customer Requirements 

dalam penelitian ini. 

 Penentuan bobot Customer Requirements untuk tingkat 

kepentingan menggunakan skala Likert adalah sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat tidak penting (STP) diberi skor 1 

b. Jawaban tidak penting (TP) diberi skor 2 

c. Jawaban cukup penting (CP) diberi skor 3 

d. Jawaban penting (TP) diberi skor 4 

e. Jawaban sangat penting (SP) diberi skor 5 

Hasil dari Customer Requirements ini akan dikelompokkan 

menggunakan affinity diagram. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

IV.6 
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Tabel IV.6 
Customer Requirements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Ikhwan Setiawan, 2004 

RELIABILITY 
 

· Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar cabang (on-line) 
· Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan pelayanan 
· Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM dari produk tabungan 
· Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 
· Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 

RESPONSIVENESS 
 

· Kecepatan pelayanan yang diberikan 
· Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang produk dan layanannya 
· Pemberitahuan suku bunga yang berlaku 
· Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 
· Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan nasabah 

ASSURANCE 
 

· Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan karyawan tentang produk 
yang ditawarkan 

· Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 
· Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 
· Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani nasabah 
· Ketelitian dalam melayani nasabah 

EMPATHY 
 

· Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan nasabah 
· Perhatian pribadi yang baik  kepada para nasabah 
· Karyawan mengenali nasabah tetap 
· Kenyamanan sistem antrian yang ada 
· Waktu operasi (jam buka) kantor yang tetap waktu 

TANGIBLE 
· Gedung dan banking hall yang bersih 
· Interior dan eksterior yang menarik 
· Tempat parkir yang memadai 
· Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile 
· Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 
· Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di counter bank 
· Jumlah teller dan customer service yang memadai 
· Karyawan yang rapi dan profesional 
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Keseluruhan atribut dalam tabel Customer Requirements yang 

berjumlah 28 atribut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

pertama. Atribut-atribut tersebut merupakan faktor penilaian nasabah 

terhadap kualitas jasa pelayanan dari BTN Syariah Cabang Surakarta.  

2. Analisa Kepentingan (TK) 

Atribut kepentingan yang telah diolah selanjutnya disusun dalam 

bentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Analisa ini untuk 

mengetahui tingkat kepentingan dari tiap variabel menurut nasabah, 

dengan bobot penilaian sebagai berikut: 

a. Jawaban sangat tidak penting (STP) diberi skor 1 

b. Jawaban tidak penting (TP) diberi skor 2 

c. Jawaban cukup penting (CP) diberi skor 3 

d. Jawaban penting (TP) diberi skor 4 

e. Jawaban sangat penting (SP) diberi skor 5 

Kuesioner tersebut selanjutnya dibagikan kepada 100 responden 

nasabah bank dan berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan oleh 

nasabah, diambil modusnya menggunakan program Excel. Beberapa 

alasan menggunakan modus dalam tahap ini. Pertama, untuk 

menghindari adanya pembulatan skor, karena penilaian yang 

digunakan adalah skala Likert dengan skor yang sudah bulat. Kedua, 

dari hasil pengumpulan kuesioner, skor-skor yang didapat bukan data 

yang ekstrim, yaitu hanya berkisar pada skala 3 sampai skala 5. 

Ketiga, agar tidak merusak trend (Riyanto, 2006:86).  
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Tabel IV.7 
Tingkat Kepentingan Konsumen 

 
No Pertanyaan Tingkat 

Kepentingan 
RELIABILITY 

1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 
cabang (on-line) 

3 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

4 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 

4 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 4 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 4 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 5 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang produk 

dan layanannya 
4 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 4 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 4 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan 

nasabah 
4 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 

karyawan tentang produk yang ditawarkan 
4 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 5 
3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 4 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani nasabah 5 
5 Ketelitian dalam melayani nasabah 5 

EMPHATY 
1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan 

nasabah 
5 

2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 5 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap 4 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 4 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu 4 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 4 
2 Interior dan eksterior yang menarik 4 
3 Tempat parkir yang memadai 5 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile 3 
5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 4 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di counter 

bank 
4 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 5 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 5 

      Sumber : Data Primer yang diolah dengan Microsoft Excell. 2009 
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Dari pengolahan data diperoleh atribut tingkat kepentingan 

nasabah berkisar antara cukup penting hingga sangat penting, dengan 

distribusi 2 item dinilai cukup penting, item dinilai 17 penting dan 9 

item dinilai sangat penting. Berarti dapat dikatakan semua atribut 

dalam kuesioner tingkat kepentingan dianggap penting bagi 

peningkatan kualitas jasa pelayanan BTN Syariah Cabang Surakarta .  

Sedangkan rata-rata hasil dari skor tingkat kepentingan dihitung 

dengan menggunakan mean Alasan penggunaan mean pada tahap 

analisis ini adalah karena pada tiap dimensi kualitas jasa pelayanan 

terdiri dari banyak atribut. Dengan menggunakan mean akan diketahui 

dimensi kualitas yang dianggap paling penting dengan nilai yang lebih 

akurat. Hasil dari skor tingkat kepentingan adalah sebagai berikut : 

Tabel IV. 8 
    Rata-Rata Tingkat Kepentingan Dimensi Kualitas Pelayanan 

 
No Dimensi Mean 
1 Reliability 3,800 
2 Responsiveness 4,200 
3 Assurance 4,600 
4 Empathy 4,400 
5 Tangible 4,250 

      Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009   

 

Dari tabel di atas diurutkan dari nilai tertinggi yaitu dimensi 

assurance (4,600), empathy (4,400), tangible (4,250), responsiveness 

(4,200), reliability (3,800), maka dapat disimpulkan hampir semua 

responden menganggap tiap dimensi tersebut mempunyai nilai sangat 

penting. Dari hasil rata-rata tingkat kepentingan dimensi kualitas 
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pelayanan terlihat bahwa dimensi assurance memiliki nilai tertinggi 

sebesar 4,600, yang berarti dimensi ini dianggap sebagai dimensi yang 

terpenting yang harus lebih diperhatikan dan dijaga kualitasnya 

dibandingkan dengan dimensi yang lainnya.  

 

3. Analisa Tingkat Kinerja (Performance) 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh nasabah dapat dipenuhi pihak 

bank, sehingga dapat diketahui tingkat performancenya. Tingkat 

performance dinilai menggunakan Skala Likert melalui pengisian 

kuesioner oleh nasabah dengan skla satu sampai lima, sebagai berikut: 

a. Angka 1, berarti sangat jelek 

b. Angka 2, berarti jelek 

c. Angka 3, berarti cukup baik 

d. Angka 4, berarti baik 

e. Angka 5, berarti sangat baik 

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Program 

Excel untuk mengetahui modus dari tingkat performance. Tabel 

berikut ini menjelaskan tingkat kinerja (performance) bank atas 

atribut-atribut yang terdapat dalam kuesioner, yang dinilai menurut 

preferensi konsumen. Pengolahan data dilakukan dengan Program 

Excel untuk menentukan modus dari atribut yang dinilai nasabah 

dalam tingkat kinerja kualitas pelayanan pada BTN Syariah Cabang 

Surakarta.  
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Tabel IV. 9 
Tingkat Kinerja Customer Requirement 

 
No Pertanyaan Tingkat 

Kepentingan 
RELIABILITY 

1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 
cabang (on-line) 

4 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

4 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 

4 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 4 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 4 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 4 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang 

produk dan layanannya 
3 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 4 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 4 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan 

nasabah 
4 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 

karyawan tentang produk yang ditawarkan 
4 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 4 
3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 4 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani 

nasabah 
5 

5 Ketelitian dalam melayani nasabah 4 
EMPHATY 

1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan 
nasabah 

4 

2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 4 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap 4 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 4 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu 4 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 4 
2 Interior dan eksterior yang menarik 4 
3 Tempat parkir yang memadai 2 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan 

faximile 
3 

5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 4 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di 

counter bank 
3 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 4 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 4 

          Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009 
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Dari pengolahan data pada tabel IV.9 dapat dilihat bahwa tingkat 

kepentingan nasabah terhadap kualitas jasa pelayanan BTN Syariah 

Cabang Surakarta menunjukan hasil,1 atribut dinilai sangat baik, 23 

atribut dinilai baik, 3 atribut dinilai cukup baik, dan 1 atribut dinilai 

sangat jelek. Dengan hasil ini berarti hampir semua kriteria dimensi 

kualitas dinilai  baik oleh nasabah. 

Sedangkan rata-rata hasil dari skor tingkat kinerja dihitung 

dengan menggunakan mean. Alasan penggunaan mean pada tahap 

analisis ini adalah karena pada tiap dimensi kualitas jasa pelayanan 

terdiri dari banyak atribut. Dengan menggunakan mean akan diketahui 

dimensi kualitas yang dianggap paling penting dengan nilai yang lebih 

akurat. Sedangkan rata-rata hasil dari skor tingkat kepentingan setiap 

dimensi adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.10 
Rata-Rata Tingkat Kinerja Dimensi Kualitas Pelayanan 

 
No Dimensi Mean 
1 Reliability 4,000 
2 Responsiveness 3,800 
3 Assurance 4,200 
4 Empathy 4,000 
5 Tangible 3,500 

      Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009 
 

Tabel IV.10 menunjukkan nilai rata-rata tingkat kinerja mulai 

dari yang terbesar adalah dimensi assurance (4,200), reliability 

(4,000), empathy (4,000), responsiveness (3,800), tangible (3,500). 

Dari hasil rata-rata tingkat kinerja dapat dilihat bahwa semakin kecil 
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rata-rata tingkat kinerja, maka semakin besar perhatian yang perlu 

diberikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan BTN Syariah 

Cabang Surakarta. Dari tabel diatas terlihat bahwa dimensi tangible, 

merupakan dimensi yang mempunyai rata-rata tingkat kinerja paling 

kecil, dengan nilai sebesar 3,500.  

 

4. Analisis Tingkat Perbaikan  

Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi terhadap atribut-atribut, 

sehingga diketahui atribut mana yang belum memenuhi syarat mutu 

terbaik, serta beberapa tingkat perbaikan yang perlu dilakukan untuk 

mencapai target mutu terbaik. Tingkat perbaikan (TP) diperoleh 

dengan cara membagi nilai perfomance yang diinginkan atau 

diharapkan atau target (PD) dengan performance yang sesungguhnya 

atau tingkat kinerja (PS). Performance yang diinginkan oleh para 

managemen bank selalu ditargetkan yang terbaik menunjukkan pada 

skala 5. Hal ini bertujuan  untuk melakukan perbaikan terus menerus 

pada pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 

Untuk contoh perhitungan sebagai berikut: Pertanyaan reliability 

nomor 1 : kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line). 

Tingkat perbaikan (TP) diperoleh dari performance yang diharapkan 

(PD) sebesar 4 dibagi dengan tingkat performance sesungguhnya 

sebesar 5 sehingga diperoleh hasil TP sebesar 1,25 dan seterusnya. 
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Tabel IV. 11 
Tingkat Perbaikan 

 
No Pertanyaan PD PS TP 

RELIABILITY 
1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line) 
5 4 1,25 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

5 4 1,25 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 5 4 1,25 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 5 4 1,25 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 5 4 1,25 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 5 4 1,25 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang 

produk dan layanannya 
5 3 1,66 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 5 4 1,25 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 5 4 1,25 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan 

nasabah 
5 4 1,25 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 

karyawan tentang produk yang ditawarkan 5 4 1,25 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan 
bank 5 4 1,25 

3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 5 4 1,25 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani 

nasabah 5 5 1 

5 Ketelitian dalam melayani nasabah 5 4 1,25 
EMPHATY 

1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan 
nasabah 5 4 1,25 

2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 5 4 1,25 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap 5 4 1,25 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 5 4 1,25 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu 5 4 1,25 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 5 4 1,25 
2 Interior dan eksterior yang menarik 5 4 1,25 
3 Tempat parkir yang memadai 5 2 2,50 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan 

faximile 
5 3 1,66 

5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 5 4 1,25 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di 

counter bank 5 3 1,66 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 5 4 1,25 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 5 4 1,25 

   Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009 
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Dari pengolahan data pada tebel di atas dapat diketahui bahwa 

tingkat perbaikan dalam prosentase terdapat empat jenis nilai yaitu 

2,50 untuk nilai terbesar dan 1 sebagai nilai terkecil, dengan distribusi 

1 pertanyaan dengan nilai 1, 3 atribut dengan nilai 1,66, 23 atribut 

dengan nilai 1,25  serta 1 atribut pertanyaan dengan nilai terbesar yaitu 

2,50. 

Semakin besar nilai tingkat perbaikan, maka atribut tersebut 

semakin perlu untuk mendapatkan perhatian dari managemen BTN 

Syariah Cabang Surakarta untuk segera dibenahi agar target mutu 

yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian pada atribut yang 

mempunyai nilai paling tinggi harus lebih ditingkatkan dan 

didahulukan dalam hal perbaikan.  

Pada dasarnya, perbaikan harus selalu dilaksanakan secara 

berkala untuk mencapai tingkat kesesuaian optimal antara harapan 

nasabah dengan pelayanan yang diterima nasabah. Jadi angka dalam 

perhitungan ini hanya berfungsi sebagai urutan prioritas untuk 

melakukan perbaikan, bukan karena tingkat perbaikan yang dihasilkan 

dari perhitungan menghasilkan nilai yang kecil, kemudian tidak 

dilakukan perbaikan, dan  perlu mempertahankan kinerja yang yang 

sudah baik.  
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5. Titik Penjualan (Sales Point) 

Sales Point bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat 

penjualan yang mungkin diperoleh apabila terjadi perubahan-

perubahan terhadap atribut-atribut penilaian yang ditetapkan oleh 

bank. Penentuan sales point rnenggunakan alat bantu skala penilaian 

sebagai berikut (Cohen, 1995: 112) : 

a). Nilai 1,0 berarti status quo, perubahan terhadap atribut yang ada 

tidak memberikan pengaruh tambahan manfaat dan juga tidak 

mengurangi mutu pelayanan. 

b). Nilai 1,2 berarti perubahan terhadap atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang kecil, dan hanya perlu perbaikan dari segi teknis.  

c). Nilai 1,5 berarti perubahan terhadap atribut yang ada memberikan 

pengaruh yang besar terhadap penjualan dan akan ditekankan 

untuk program pemasaran. 

Nilai yang digunakan untuk mencari Sales Point adalah standar 

yang sering digunakan dalam analisis Quality Function Deployment. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut ini:  
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Tabel IV. 12 
Sales Point 

 
No PERTANYAAN 1,0 1,2 1,5 

RELIABILITY 
1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line) 
  √ 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

  √ 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 

  √ 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM   √ 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan   √ 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan   √ 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang 

produk dan layanannya 
  √ 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku   √ 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah   √ 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan 

nasabah 
  √ 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 

karyawan tentang produk yang ditawarkan 
  √ 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan 
bank 

  √ 

3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan   √ 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani 

nasabah 
  √ 

5 Ketelitian dalam melayani nasabah   √ 
EMPHATY 

1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan 
nasabah 

  √ 

2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah   √ 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap   √ 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada   √ 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu   √ 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih   √ 
2 Interior dan eksterior yang menarik   √ 
3 Tempat parkir yang memadai   √ 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan 

faximile 
  √ 

5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya   √ 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di 

counter bank 
  √ 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai   √ 
8 Karyawan yang rapi dan profesional   √ 

      Sumber : Manajemen PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Surakarta. 
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Dari pengolahan data tabel diatas dapat diketahui bahwa tidak 

ada atribut yang mempunyai sales point sebesar 1,0 serta atribut yang 

mempunyai sales point 1,2. Semua atribut dalam kuesioner 

mempunyai sales point sebesar 1,5. Sehingga dapat diartikan bahwa 

semua atribut memberikan pengaruh yang besar terhadap pelayanan 

dan perlu perbaikan terhadap kualitas pelayanan Bank BTN Syariah 

Cabang Surakarta. 

 

6. Analisa Customer Requirement Score  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui atribut mana yang 

dianggap penting dalam pelayanan Bank BTN Syariah Cabang 

Surakarta, angka Customer Requirement Score yang makin tinggi, 

menunjukkan atribut tersebut makin penting dan makin butuh 

perhatian untuk perbaikan selanjutnya. Customer requirement score 

diketahui melalui wawancara terlebih dahulu dengan pihak bank untuk 

mengetahui sales point yang telah distandarkan. 

Kemudian mengkalikan tingkat kepentingan (Tkp) dengan sales 

point (SP)  yang kemudian dinormalisasikan ke dalam bentuk 

prosentase untuk mengetahui peringkatnya. Hasil dari analisa ini 

disajikan dalam bentuk tabel yang berisi item-item Customer 

requirement (CR), tingkat kepentingan (Tkp), sales point (SP), hasil 

perkalian antara Tkp dan SP (CRS) dan prosentase dari hasil CRS. 

Contoh perhitungan untuk atribut reliability nomor 1, mengenai 
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kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar cabang (on line) 

sebagai berikut: 

Tkp x SP = CRS 

3 x 1,5  = 3,5 

Sedangkan prosentasenya dihitung dengan  cara : 

%52,2%100
5,178

5,4
%100

CRS Total
CRS Nilai

== xx  

 Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam kolom %. Dan 

dari penentuan Customer requirement score ini dapat diketahui 

atribut-atribut yang dianggap penting untuk segera diperbaiki. 

Semakin tinggi nilai dari Customer requirement score maka atribut 

tersebut semakin penting dan semakin butuh perhatian untuk 

perancangan kinerja selanjutnya (perbaikan).  

Customer Requirement Score bersama dengan tingkat 

kepentingan,  Sales Point serta Normalization-nya menempati sisi 

sebelah kanan pada House of Quality. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel IV. 13 
Customer Requirements Score 

 
No Pertanyaan 

TKP SP 
CR
S % 

RELIABILITY 
1 Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar 

cabang (on-line) 3 1,5 4,5 2,52 

2 Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 
pelayanan 4 1,5 6,0 3,36 

3 Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 

4 1,5 6,0 3,36 

4 Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM 4 1,5 6,0 3,36 
5 Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan 4 1,5 6,0 3,36 

RESPONSIVENESS 
1 Kecepatan pelayanan yang diberikan 5 1,5 7,5 4,20 
2 Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang 

produk dan layanannya 4 1,5 6,0 3,36 

3 Pemberitahuan bagi hasil yang berlaku 4 1,5 6,0 3,36 
4 Kemauan karyawan untuk membantu nasabah 4 1,5 6,0 3,36 
5 Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan 

nasabah 4 1,5 6,0 3,36 

ASSURANCE 
1 Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan 

karyawan tentang produk yang ditawarkan 
4 1,5 6,0 3,36 

2 Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank 5 1,5 7,5 4,20 
3 Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan 4 1,5 6,0 3,36 
4 Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani 

nasabah 5 1,5 7,5 4,20 

5 Ketelitian dalam melayani nasabah 5 1,5 7,5 4,20 
EMPHATY 

1 Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan 
nasabah 5 1,5 7,5 4,20 

2 Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah 5 1,5 7,5 4,20 
3 Karyawan mengenali nasabah tetap 4 1,5 6,0 3,36 
4 Kenyamanan sistem antrian yang ada 4 1,5 6,0 3,36 
5 Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu 4 1,5 6,0 3,36 

TANGIBLE 
1 Gedung dan banking hall yang bersih 4 1,5 6,0 3,36 
2 Interior dan eksterior yang menarik 4 1,5 6,0 3,36 
3 Tempat parkir yang memadai 5 1,5 7,5 4,20 
4 Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile 3 1,5 4,5 2,52 
5 Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya 4 1,5 6,0 3,36 
6 Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di 

counter bank 
4 1,5 6,0 3,36 

7 Jumlah teller dan customer service yang memadai 5 1,5 7,5 4,20 
8 Karyawan yang rapi dan profesional 5 1,5 7,5 4,20 

Total CRS 178,5 
Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009 
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Dan berdasarkan hasil pengolahan data, Customer Requirement 

Score dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

a. Customer Requirement Score sebesar 2,52 % yang meliputi : 

1) Kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi antar cabang 

(on-line). 

2) Fasilitas komunikasi lengkap, seperti telepon dan faximile. 

b. Customer Requirement Score sebesar 3,36 yang meliputi : 

1) Keakuratan dan ketepatan karyawan dalam memberikan 

pelayanan. 

2) Kemudahan prosedur untuk memperoleh fasilitas ATM dari 

produk tabungan. 

3) Kemudahan untuk bertransaksi melalui ATM. 

4) Bank selalu memberikan pelayanan yang dijanjikan. 

5)  Bank selalu memberikan informasi terbaru tentang produk 

dan layanannya.  

6) Pemberitahuan suku bunga yang berlaku. 

7) Kemauan karyawan untuk membantu nasabah.  

8) Kesigapan karyawan dalam menanggapi permintaan nasabah.  

9) Kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan karyawan 

tentang produk yang ditawarkan 

10) Pengetahuan dan keahlian karyawan dalam perbankan.  

11) Karyawan mengenali nasabah tetap.  

12) Kenyamanan sistem antrian yang ada 
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13)  Waktu operasi (jam buka) kantor yang tepat waktu.  

14) Gedung dan banking hall yang bersih 

15) Interior dan eksterior yang menarik. 

16) Ruang tunggu dan fasilitas penunjangnya.  

17) Kelengkapan brosur dan formulir yang tersedia di counter 

Bank. 

c. Customer Requirement Score sebesar 4,20 yang meliputi : 

1) Kecepatan pelayanan yang diberikan. 

2) Nasabah merasa aman melakukan transaksi dengan bank . 

3) Karyawan yang sopan dan ramah dalam melayani nasabah.  

4) Ketelitian dalam melayani nasabah.  

5) Karyawan cepat tanggap dalam memahami keluhan nasabah.  

6) Perhatian pribadi yang baik kepada para nasabah. 

7) Tempat parkir yang memadai. 

8)  Jumlah teller dan customer service yang memadai. 

9) Karyawan yang rapi dan professional. 

Dari analisis Customer Requirements Score terlihat bahwa 

atribut yang mempunyai prosentase yang besar harus diperbaiki 

terlebih dahulu kemudian baru disusul perbaikan pada atribut yang 

memiliki prosentase lebih kecil. 
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7. Analisa Technical Requirements  

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan manajemen 

bank terhadap permintaan nasabah. Setelah atribut-atribut yang 

diharapkan oleh konsumen (Customer Requirements) diperoleh, maka 

manajemen harus menerjemahkan dalam Technical Requirements. 

Tujuan dari Technical Requirements ini adalah memenuhi persyaratan 

nasabah, untuk itu manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta harus 

mengusahakan spesifikasi kinerja tertentu.  

Technical Requirements diperoleh melalui wawancara dengan 

manajemen bank dan selanjutnya diolah dengan tree diagram. Tree 

diagram merupakan alat perencanaan awal dalam QFD yang berguna 

untuk mengumpulkan berbagai kejelasan teknis yang diberikan oleh 

manajemen bank dalam menanggapi berbagai persyaratan dari 

nasabah. Technical requirements selanjutnya diolah dengan tree 

diagram, dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel IV. 14 
Technical Requirements  

 
No Customer Requirement Technical Requirement 

 RELIABILITY  
1 Kemudahan nasabah untuk 

melakukan transaksi antar 
cabang (on-line) 

· Sistem komputer 
· Penggunaan satelit 
· Lokasi ATM yang strategis 
· Bergabung dalam jaringan LINK 
· Bergabung dalam jaringan ATM 

Bersama 

2 Keakuratan dan ketepatan 
karyawan dalam memberikan 
pelayanan 

· Sistem komputer 
· Program pelatihan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 

3 Kemudahan prosedur untuk 
memperoleh fasilitas ATM 
dari produk tabungan 

· Sistem komputer 
· Mempermudah aplikasi pembuatan 

ATM 
· Mempercepat proses pembuatan kartu 

ATM 
· Penempatan customer service yang 

memadai 

4 Kemudahan untuk bertransaksi 
melalui ATM 

· Lokasi ATM yang strategis 
· Bergabung dalam jaringan LINK 
· Bergabung dalam jaringan ATM 

Bersama 
· Petunjuk pemakaian ATM 

5 Bank selalu memberikan 
pelayanan yang dijanjikan 

· Sistem computer 
· Program pelatihan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 
· Penyediaan kotak penilaian dan saran 
 

 RESPONSIVENESS  
1 Kecepatan pelayanan yang 

diberikan 
· Sistem computer 
· Program pelatihan karyawan 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Penilaian prestasi karyawan 

2 Bank selalu memberikan 
informasi terbaru tentang 
produk dan layanannya 

· Pemberian informasi produk melalui 
papan informasi 

· Sosialisasi ke instansi-instansi 
pemerintah dan swasta 

· Melalui brosur dan leaflet 
· Melalui media massa 
· Melalui customer service 
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3 Pemberitahuan bagi hasil yang 
berlaku 

· Pemasangan bagi hasil pada papan 
pengumuman 

· Melalui customer service 
· Melalui  brosur, dan leaflet 
· Bagi hasil dihitung dari saldo harian 

4 Kemauan karyawan untuk 
membantu nasabah 

· Program pelatihan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 
· Penilaian prestasi karyawan 

5 Kesigapan karyawan dalam 
menanggapi permintaan 
nasabah 

· Program pelatihan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 
· Penilaian prestasi karyawan 
· Penanganan keluhan di bagian 

pelayanan nasabah 
· Penempatan customer service yang 

memadai 

 ASSURANCE  
1 Kejelasan dan ketepatan 

informasi yang diberikan 
karyawan tentang produk yang 
ditawarkan 

· Program pelatihan karyawan 
· Pelatihan customer service 
· Penempatan customer service yang 

memadai 

2 Nasabah merasa aman 
melakukan transaksi dengan 
bank 

· Prinsip kerahasiaan bank 
· Bank pemerintah yang dijamin oleh 

LPS 
· Penyediaan petugas keamanan 

3 Pengetahuan dan keahlian 
karyawan dalam perbankan 

· Program pelatihan karyawan 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Penilaian prestasi  

4 Karyawan yang sopan dan 
ramah dalam melayani nasabah 

· Program pelatihan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Penilaian prestasi 

5 Ketelitian dalam melayani 
nasabah 

· Sistem komputer  
· Program pelatihan karyawan 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Kedisiplinan karyawan 
· Penilaian prestasi 

 EMPHATY  
1 Karyawan cepat tanggap dalam 

memahami keluhan nasabah 
· Program pelatihan karyawan 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Penilaian prestasi 
· Penyediaan kotak penilaian dan saran 
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· Penanganan keluhan di bagian 
pelayanan nasabah 

· Penempatan customer service yang 
memadai 

2 Perhatian pribadi yang baik 
kepada para nasabah 

· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 
· Penerapan budaya kerja 

3 Karyawan mengenali nasabah 
tetap 

· Penerapan budaya kerja 

4 Kenyamanan sistem antrian 
yang ada 

· Penerapan sistem antrian 
· Penyediaan ruang tunggu 

5 Waktu operasi (jam buka) 
kantor yang tepat waktu 

· Pemasangan papan informasi jam buka 
· Kedisiplinan karyawan 
· Penerapan budaya kerja 

 TANGIBLE  
1 Gedung dan banking hall yang 

bersih 
· Petugas kebersihan 
· Kebersihan rutin 
· Pengecekan setiap hari 

2 Interior dan eksterior yang 
menarik 

· Standart lay out 
· Pemilihan warna yang tepat dan 

menarik 
· Penempatan hiasan interior dan 

eksterior 

3 Tempat parkir yang memadai · Lahan parkir yang luas 
· Penyediaan petugas keamanan 

4 Fasilitas komunikasi lengkap, 
seperti telepon dan faximile 

·  Fasilitas telepon dan faxmile 

5 Ruang tunggu dan fasilitas 
penunjangnya 

· Penyediaan ruang tunggu 
· Fasilitas televisi 
· Fasilitas AC 
· Petugas kebersihan 
· Kebersihan rutin 
· Pengecekan tiap hari 

6 Kelengkapan brosur dan 
formulir yang tersedia di 
counter bank 

· Penyecekkan formulir untuk transaksi 
· Penyediaan brosur, dan leaflet yang 

berisi mengenai informasi  produk dan 
layanan 

7 Jumlah teller dan customer 
service yang memadai 

· Penempatan  teller yang memadai 
· Penempatan customer service yang 

memadai 

8 Karyawan yang rapi dan 
profesional 

· Peraturan pemakaian seragam 
· Pelatihan karyawan 
· Pelatihan teller  
· Pelatihan customer service 

      Sumber: Manajemen PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surakarta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 83 

Setelah data-data di atas diketahui, kemudian diolah dengan 

analisis House of Quality dan kemudian disajikan dalam bagan atau 

rumah House of Quality. 

 

8. Analisa Hubungan Customer Requirement dan Technical 

Requirements 

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah penjelasan teknis 

yang diberikan oleh manajemen bank (Technical Requirements) 

mempunyai hubungan dan mampu menjawab serta memenuhi 

kebutuhan nasabah (Customer Requirement). Hubungan yang terjadi 

sangat mungkin lebih dari satu karena setiap Customer Requirements 

mungkin punya hubungan lebih dari satu terhadap Technical 

Requirements, begitu pula sebaliknya satu Technical Requirements 

mungkin punya hubungan lebih dari satu Customer Requirements. 

Hubungan Customer Requirements dan Technical Requirements 

menempati bagian tengah dari House of Quality. 

Untuk menetapkan hubungan ini digunakan L-shape matrix, 

untuk menganalisa hubungan antara apa yang diinginkan konsumen 

dengan penjelasan teknis yang diberikan oleh pihak bank, hubungan 

yang terjadi menurut Cohen (1995) dapat dinilai dengan kategori 

sebagai berikut : 
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a. Hubungan bernilai 9 bila hubungan tersebut kuat, ini berarti bahwa 

technical requirements menjawab customer requirements. 

b. Hubungan bernilai 3 bila hubungan tersebut medium, ini berarti 

bahwa technical requirements mendukung customer requirements.  

c. Hubungan bernilai 1 bila hubungan tersebut lemah, ini berarti 

bahwa technical requirements mempengaruhi customer 

requirements. 

d. Kotak kosong bila tidak ada hubungan antara technical 

requirements dengan customer requirements. 

Penentuan nilai hubungan antara Customer Requirements dan 

Technical Requirements, merupakan kesepakatan antara peneliti 

dengan pihak manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta. Misalnya, 

dimensi Realibility pada atribut ”kemudahan nasabah untuk 

melakukan tansaksi antar cabang”, mempunyai hubungan dengan 5 

atribut yang ada pada kolom Technical Requirements.  

Berdasarkan analisis data dapat diketahui adanya hubungan yang 

lemah (bernilai 1), seperti kejelasan dan ketepatan informasi yang 

diberikan karyawan tentang produk yang ditawarkan dimana terdapat 

pemasangan tingkat bagi hasil di papan pengumuman. Sedangkan 

yang memiliki hubungan medium (bernilai 3), misalnya kemudahan 

nasabah untuk melakukan transaksi antar cabang (on-line) dipengaruhi 

oleh bergabungnya bank dalam jaringan ATM Bersama. Selanjutnya 

terdapat hubungan kuat (bernilai 9) antara lain, kemudahan nasabah 
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untuk melakukan transaksi antar cabang (on line) dipengaruhi oleh 

penggunaan sistem komputer yang dimiliki oleh bank.  

Dari analisis hubungan Customer Requirements dan Technical 

Requirements, diperoleh hasil terdapat 102 hubungan antara Customer 

Requirements dengan Technical Requirements. Dari  hubungan yang 

ada, terdapat 67 hubungan yang  bernilai 9, yang berarti bahwa ada 67 

atribut Technical Requirements yang dilakukan BTN Syariah Cabang 

Surakarta yang telah menjawab Customer Requirements dari nasabah. 

Terdapat 31 hubungan saling mendukung antara Customer 

Requirements dengan Technical Requirements dengan score 3, dan 

terdapat 4 hubungan yang lemah diantara Customer Requirements 

dengan Technical Requirements dengan score 1. 

 Bila melihat dari hubungan yang ada, meskipun semua 

Technical Requirements yang ada telah menjawab Customer 

Requirements, namun masih perlu diadakan perbaikan dalam 

pemenuhan Customer Requirements, hal ini dilatar belakangi dengan 

masih adanya hubungan dengan score 1 (sangat lemah) diantara 

Customer Requirements dengan Technical Requirements. Hubungan-

hubungan yang terjadi selengkapnya dapat dilihat pada gambar IV. 1 

mengenai House of Quality.  
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9. Analisa Technical Measure 

Setelah mengetahui tingkat hubungan antara Customer 

Requirements dan Technical Requirements, tahap selanjutnya adalah 

menetapkan ukuran-ukuran bagi Technical Requirements 

(TR).Penentuan ukuran Technical Requirements disebut Technical 

Measurement yang diperoleh dari wawancara dengan manajemen 

BTN Syariah Cabang Surakarta, serta pengamatan langsung di 

lapangan mengenai keadaan yang sesungguhnya dengan persetujuan 

pihak BTN Syariah Cabang Surakarta.  Hasil analisa ini akan 

menempati bagian bawah pada House of Quality. Ukuran-ukuran  

Technical Requirements tersebut adalah :  

a). Menggunakan sistem komputer on line untuk seluruh Indonesia, 

sehingga memudahkan komunikasi maupun pertukaran 

informasi dan pelayanan transaksi antar cabang Bank BTN 

Syariah maupun dengan Bank BTN Konvensional. 

b). Penerapan koneksi via satelit yang membuat proses komunikasi 

dan transaksi menjadi lebih cepat baik untuk dalam maupun luar 

negeri. 

c). Penyediaan mesin-mesin ATM pada lokasi yang strategis dan 

mudah dijangkau. 

d). Memperluas penggunaan ATM dengan bergabung dengan 

Jaringan LINK. 
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e). Memperluas penggunaan ATM dengan bergabung dengan 

Jaringan ATM BERSAMA. 

f). Program pelatihan karyawan seperti seminar, training dan 

workshop untuk meningkatkan ketrampilan (soft dan hard skill).  

g). Penerapan budaya kerja untuk memperbaiki sikap dan prestasi 

kerja karyawan. 

h). Training untuk Teller. 

i). Training product knowlegde kepada petugas Customer Service. 

j). Melakukan penyederhanaan prosedur aplikasi dalam 

memperoleh kartu ATM. 

k). Mempercepat proses untuk pembuatan kartu ATM bagi nasabah 

tabungan dengan penerbitan kartu ATM instan dalam waktu satu 

hari. 

l). Memberikan petunjuk pemakaian ATM bagi nasabah pemegang 

kartu ATM. 

m). Kedisiplinan karyawan dengan pemberian skorsing bagi 

pelanggaran peraturan..  

n). Penyediaan 4 kotak penilaian pelayanan dan saran. 

o). Penilaian prestasi kerja karyawan. 

p). Memberikan informasi terbaru mengenai tingkat bagi hasil pada 

papan informasi bank. 

q). Memberikan brosur dan leaflet mengenai informasi terbaru 

mengenai produk dan layanan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 88 

r). Memberikan informasi terbaru melalui media massa. 

s). Melakukan sosialisasi dan promosi rutin ke berbagai instansi 

baik pemerintah maupun swasta oleh Customer Service. 

t). Pemberian tingkat bagi hasil dihitung dari saldo harian.  

u). Penerapan prinsip kerahasiaan dalam melayani nasabah. 

v). Semua simpanan masyarakat di bank akan dijamin oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari Pemerintah. 

w). Penyediaan petugas keamanan, baik dari internal bank seperti 

satpam ataupun dari kepolisian. 

x). Penanganan keluhan nasabah pada bagian pelayanan nasabah. 

y). Penerapan sistem antrian. 

z). Menyediakan ruang tunggu dengan 12 tempat duduk.  

aa). Pemasangan informasi jam buka bank 

bb). Penyediaan fasilitas televisi. 

cc). Penggunaan 2 buah AC diruang tunggu  

aa). 2 petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan bank  

ee). Pembersihan rutin setiap kali dibutuhkan 

ff). Pengecekan kelengkapan formulir untuk transaksi dan brosur 

informasi produk atau layanan. 

gg). Posisi lay out out Bank BTN yang menghadap pintu masuk  

ee). Pemilihan warna interior kantor bank yang nyaman dan menarik. 

ff). Penempatan tanaman hias dan kaligrafi dalam ruangan. 

jj). Penyediaan lahan parkir  
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kk). Penyediaan fasilitas telepon dan faximile yang memadai  

ll). Jumlah Teller yang memadai, sebanyak 2 orang 

mm). Customer Service sebanyak 2 orang. 

nn). Pemakaian empat jenis seragam untuk karyawan bagian front 

office, seperti Teller dan Customer Service. 

 

10. Analisa Relative Technical Difficulty  

Analisa ini bertujuan mengetahui tingkat kesulitan yang dialami 

bank dalam penerapan Technical Requirements. Penentuan Relative 

Technical Difficulty berdasarkan hasil diskusi dengan pihak 

manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta. Penilaian tingkat 

kesulitan menggunakan skala Likert. sebagai berikut : 

a). Nol (0), bila tidak mengalami kesulitan teknis. 

b). Satu (1), bila agak menemui kesulitan teknis dalam penerapannya. 

c). Dua (2), bila mengalami kesulitan dalam penerapannya. 

d). Tiga (3), bila sangat sulit dalam penerapannya. 

Dari hasil analisa Relative Technical Difficulty ini akan dapat 

diketahui tingkat kesulitan dari masing-masing item Technical 

Requirements. Ukuran yang digunakan pada analisis ini di dasarkan 

pada gabungan hasil analisis technical measure dan wawancara 

dengan pihak manajemen. Ukuran- ukuran dalam analisis ini adalah : 
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1) Penggunaan sistem komputer on line untuk seluruh Indonesia. 

2) Penerapan koneksi via satelit. 

3) Penyediaan mesin-mesin ATM pada lokasi yang strategis. 

4) Bergabung dengan Jaringan LINK. 

5) Bergabung dengan Jaringan ATM BERSAMA. 

6) Penjadwalan rutin pelatihan karyawan.  

7) Penerapan budaya kerja. 

8) Training Teller. 

9) Training Customer Service. 

10) Prosedur aplikasi kartu ATM dalam waktu kurang dari 15 menit. 

11) Proses penerbitan kartu ATM instan dalam waktu satu hari. 

12) Memberikan petunjuk pemakaian ATM  

13) Pemberian skorsing bagi pelanggaran peraturan. 

14) Penyediaan 4 kotak penilaian pelayanan dan saran. 

15) Penilaian prestasi kerja karyawan. 

16) Informasi tingkat bagi hasil pada papan informasi bank. 

17) Tersedianya brosur dan leaflet mengenai informasi terbaru. 

18) Pemasangan iklan berkala dimedia massa. 

19) Sosialisasi dan promosi rutin ke instansi oleh Customer Service. 

20) Bagi hasil dihitung dari saldo harian.  

21) Penerapan prinsip kerahasiaan. 

22) Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari 

Pemerintah. 
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23) Penyediaan petugas keamanan dari internal dan kepolisian. 

24) Penanganan keluhan nasabah. 

25) Sistem antrian dengan menggunakan nomor urut. 

26) Ruang tunggu dengan 12 tempat duduk.  

27) Pemasangan informasi jam buka bank 

28) Fasilitas televisi  21 inchi. 

29) Penggunaan 2 buah AC diruang tunggu  

30) 2 petugas kebersihan   

31) Pembersihan rutin 3 kali sehari. 

32) Pengecekan kelengkapan formulir untuk transaksi. 

33) Posisi lay out out Bank BTN yang menghadap pintu masuk  

34) Warna interior yang nyaman dan menarik. 

35) Penempatan tanaman hias dan kaligrafi dalam ruangan. 

36) Penyediaan lahan parkir yang memadai. 

37) Fasilitas 3 line telepon dan faximile. 

38) Jumlah Teller sebanyak 2 orang. 

39) Customer Service sebanyak 2 orang. 

40) Pemakaian empat jenis seragam. 

 Hasil selengkapnya dari analisa Relative Technical Difficulty 

dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut ini : 
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Tabel IV.15 
Relative Technical Difficulty 

 

No. 
Technical Requirements 

 
Relative Technical 

Difficulty 
1 Sistem computer 0 
2 Penggunaan satelit 0 
3 Lokasi ATM yang strategis 1 
4 Bergabung dalam jaringan LINK 0 
5 Bergabung dalam jaringan ATM BERSAMA 0 
6 Program pelatihan karyawan 0 
7 Penerapan budaya kerja  0 
8 Pelatihan teller  0 
9 Pelatihan customer service 2 

10 Mempermudah aplikasi pembuatan ATM 0 
11 Mempercepat proses pembuatan kartu ATM 0 
12 Petunjuk pemakaian ATM 0 
13 Kedisiplinan karyawan 0 
14 Penyediaan kotak penilaian dan saran 0 
15 Penilaian prestasi karyawan 0 
16 Pemberian informasi produk melalui papan informasi 0 
17 Melalui brosur dan leaflet 0 
18 Melalui media massa 0 
19 Sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan swasta 0 
20 Bagi hasil dihitung dari saldo harian 0 
21 Prinsip kerahasiaan bank 0 
22 Bank pemerintah yang dijamin oleh LPS 0 
23 Penyediaan petugas keamanan 0 
24 Penanganan keluhan di bagian pelayanan nasabah 0 
25 Penerapan sistem antrian. 0 
26 Penyediaan ruang tunggu 0 
27 Pemasangan papan informasi jam buka 0 
28 Fasilitas televisi 0 
29 Fasilitas AC 0 
30 Petugas kebersihan 0 
31 Kebersihan rutin 0 
32 Pengecekan tiap hari 0 
33 Tata letak ruangan yang nyaman 0 
34 Pemilihan warna yang tepat dan menarik 0 
35 Penempatan hiasan interior dan eksterior 0 
36 Lahan parkir  2 
37 Fasilitas telepon dan faxmile 0 
38 Teller yang memadai 0 
39 Customer service yang memadai 0 
40 Peraturan pemakaian seragam 0 

   Sumber : Manajemen PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surakarta 
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Dalam tabel diatas terlihat bahwa bank berdapat 3 item yang 

tidak bernilai nol yang berarti bank mengalami kesulitan teknis dalam 

3 hal tersebut. yaitu :  

a. Lokasi ATM yang strategis, dengan nilai 1. 

Saat ini baru ada 1 unit atm syariah di surakarta, hal ini 

dikarenakan telah terlebih dahulu ada layanan atm BTN 

Konvensional yang juga dapat digunakan bagi nasabah BTN 

Syariah. Selain itu, BTN Syariah Cabang Surakarta dalam 

membangun atm harus berdasarkan keputusan dari kantor pusat di 

jakarta.  

b. Pelatihan Customer Service, dengan nilai 2. 

 Hal ini dirasa sulit, dikarenakan terbatasnya sumber daya, dimana 

hanya terdapat 2 personel Customer Service dimana selama ini 2 

personel tersebut dibagi dalam dua bagian, untuk internal dan 

eksternal. Sehingga bila satu personel mengikuti pelatihan akan 

terjadi kekosongan pada satu bagian. 

c. Lahan parkir, dengan nilai 2.  

Meski tersedia lahan parkir, namun luasnya tidak sebanding 

dengan jumlah nasabah yang datang. Untuk perluasan lahan parkir 

dirasa amat sulit dikarenakan luas bangunan, dan sebagian lahan 

digunakan untuk parkir karyawan dan tamu. 
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11. Analisa Technical Requirement Score  

Technical Requirements Score diperoleh dengan mengkalikan 

prosentase Normalization dari Customer Requirement Score dengan 

nilai pada hubungan antara Customer Requirements dengan Technical 

Requirements. Pada hubungan antara Customer Requirements dan 

Technical Requirements, hubungan yang kuat diberi nilai 9, menengah 

(medium) diberi nilai 3, sedangkan pada hubungan lemah diberi nilai 

1. Technical Reqiurement Score kemudian dijumlahkan perkolom dan 

hasilnya dinormalisasi dalam bentuk prosentase. Semakin besar 

prosentase Technical Requirement Score tersebut, maka item-item 

Technical Requirements tersebut dianggap semakin penting dan perlu 

perhatian lebih untuk ditindaklanjuti. Technical Requirement Score 

bersama dengan Technical Measure dan Degree of Difficulty 

menempati sisi bawah  House of Quality. 

Sebagai contoh, pada atribut Technical Requirements ke 3 “ 

Lokasi ATM yang strategis” Technical Requirement Score dihitung 

sebagai berikut: ( 9x 2,52) + (9 x 3,36) = 52,9, kemudian 

dinormalisasi dalam bentuk prosentase dibagi dengan total TRS 

sebesar 2533,6, sehingga diperoleh hasil sebesar 1,92% (52,9 : 2533,6 

x 100 %). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.16 berikut: 
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Tabel IV.16 
Hasil Perhitungan Technical Requirement Score 

 
No. Technical Requirements TRS % 
1 Sistem computer 148,7 5,87 
2 Penggunaan satelit 22,7 0,90 
3 Lokasi ATM yang strategis 52,9 2,09 
4 Bergabung dalam jaringan LINK 17,6 0,70 
5 Bergabung dalam jaringan ATM BERSAMA 17,6 0,70 
6 Program pelatihan karyawan 370,6 14,63 
7 Penerapan budaya kerja  216,8 8,56 
8 Pelatihan teller  143,7 5,67 
9 Pelatihan customer service 173,9 6,87 
10 Mempermudah aplikasi pembuatan ATM 30,3 1,19 
11 Mempercepat proses pembuatan kartu ATM 30,3 1,19 
12 Petunjuk pemakaian ATM 30,3 1,19 
13 Kedisiplinan karyawan 42,9 1,69 
14 Penyediaan kotak penilaian dan saran 47,9 1,89 
15 Penilaian prestasi karyawan 57,1 2,26 
16 Pemberian informasi produk melalui papan informasi 60,5 2,39 
17 Melalui brosur dan leaflet 70,6 2,79 
18 Melalui media massa 30,3 1,19 
19 Sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan swasta 10,1 0,40 
20 Bagi hasil dihitung dari saldo harian 30,3 1,19 
21 Prinsip kerahasiaan bank 37,8 1,49 
22 Bank pemerintah yang dijamin oleh LPS 37,8 1,49 
23 Penyediaan petugas keamanan 50,4 1,99 
24 Penanganan keluhan di bagian pelayanan nasabah 41,2 1,63 
25 Penerapan sistem antrian. 30,3 1,19 
26 Penyediaan ruang tunggu 60,5 2,29 
27 Pemasangan papan informasi jam buka 10,1 0,40 
28 Fasilitas televisi 30,3 1,19 
29 Fasilitas AC 30,3 1,19 
30 Petugas kebersihan 40,3 1,59 
31 Kebersihan rutin 40,3 1,59 
32 Pengecekan tiap hari 70,6 2,79 
33 Tata letak ruangan yang nyaman 30,3 1,19 
34 Pemilihan warna yang tepat dan menarik 10,1 0,40 
35 Penempatan hiasan interior dan eksterior 30,3 1,19 
36 Lahan parkir  37,8 1,49 
37 Fasilitas telepon dan faxmile 22,7 0,90 
38 Teller yang memadai 75,6 2,99 
39 Customer service yang memadai 204,2 8,06 
40 Peraturan pemakaian seragam 37,8 1,49 

 JUMLAH 2533,6 100 
   Sumber : Data Primer yang Diolah dengan Program Microsoft Excell. 2009 
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Dari hasil analisis Technical Requirement Score diperoleh nilai-

nilai prosentase dari atribut Technical Requirements, yang 

menunjukkan semakin besar nilai prosentase Technical Requirement 

Score, maka atribut Technical Requirements tersebut dianggap penting 

dan mendapatkan prioritas untuk diperbaiki. Dan dari tabel IV.16, 

atribut “program pelatihan karyawan” dengan nilai 13,01% merupakan 

nilai terbesar yang berarti atribut ini dianggap paling penting untuk 

mendapat perhatian lebih dan untuk ditindaklanjuti kemudian. 

Selanjutnya atribut “Pelatihan teller” yang mempunyai prosentase 

6,34%, dan atribut “Pelatihan customer service” yang mempunyai 

prosentase 5,56% dan seterusnya seperti dapat dilihat pada tabel 

IV.16. 

 

12. Analisis sinergi atau konflik dalam Technical Requirement 

Analisa ini menempati sisi paling atas (atap) dari HOQ, dan 

bertujuan untuk mengetahui hubungan atribut-atribut dalam TR. 

Hubungan yang terjadi dapat dikatakan merupakan sinergi apabila satu 

atribut dengan atribut yang lain saling mendukung. Hubungan dapat 

dikatakan sebagai konflik apabila atribut yang satu dengan atribut 

yang lain mengalami pertentangan dalam pelaksanaannya. Nilai 

hubungan dibagi menjadi 5 yaitu (Cohen, 1995 :155) yaitu: 

a). Strong positive (+9), berarti hubungan yang sangat mendukung 

dan mendekati sempurna. 

b). Positive (+3), berarti hubungan yang mendukung. 
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c). Negative (-3), berarti hubungan yang bertentangan. 

d). Strong negative (-9), berarti hubungan yang sangat bertentangan 

dan hubungan yang mendekati negatif sempurna. 

Hasil dari analisis ini adalah diperoleh nilai-nilai hubungan 

antara atribut-atribut dalam Technical Requirement dan menempati 

sisi paling atas dalam House of  Quality. Dan berdasarkan hasil 

pengolahan data, hubungan-hubungan yang terjadi dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Terdapat 29 hubungan yang bersifat strong positive, antara lain : 

1. Sistem komputer dengan penggunaan komunikasi melalui 

satelit. 

2. Sistem komputer dengan program pelatihan karyawan. 

3. Sistem komputer dengan kemudahan aplikasi pembuatan kartu 

ATM. 

4. Sistem komputer dengan kecepatan proses pembuatan kartu 

ATM. 

5. Sistem komputer dengan sistem bagi hasil yang dihitung 

berdasar saldo harian. 

6. Lokasi ATM yang strategis dengan bergabungnya dalam 

jaringan LINK 

7. Lokasi ATM yang strategis dengan bergabungnya dalam 

jaringan ATM BERSAMA. 

8. Lokasi ATM yang strategis dengan petunjuk pemakaian ATM. 
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9. Bergabung dalam jaringan LINK dengan petunjuk pemakaian 

ATM 

10. Bergabung dalam jaringan ATM BERSAMA. dengan 

petunjuk pemakaian ATM 

11. Program pelatihan karyawan dengan penerapan budaya kerja. 

12. Program pelatihan karyawan dengan pelatihan teller. 

13. Program pelatihan karyawan dengan pelatihan customer 

service. 

14. Program pelatihan karyawan dengan kedisiplinan karyawan. 

15. Program pelatihan karyawan dengan penilaian prestasi 

karyawan. 

16. Penerapan budaya kerja dengan kedisiplinan karyawan. 

17. Pelatihan customer service dengan penanganan keluhan 

dibagian pelayanan. 

18. Kemudahan aplikasi pembuatan kartu ATM dengan kecepatan 

proses pembuatan kartu ATM. 

19. Kedisiplinan karyawan dengan penilaian prestasi karyawan 

20. Pemberian informasi melalui brosur dan leaflet dengan sistem 

bagi hasil yang dihitung berdasar saldo harian. 

21. Pemberian informasi melalui brosur dan leaflet dengan 

pengecekan setiap hari. 

22. Petugas keamanan dengan keamanan tempat parkir bank.  
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23. Penanganan keluhan dibagian pelayanan fasilitas telepon dan 

faximile yang memadai. 

24. Penanganan keluhan dibagian pelayanan dengan customer 

servise yang memadai. 

25. Penerapan sistem antrian dengan penyediaan ruang tunggu. 

26. Penyediaan ruang tunggu dengan fasilitas AC. 

27. Penyediaan ruang tunggu dengan fasilitas televisi. 

28. Petugas kebersihan dengan pembersihan secara rutin. 

29. Standart lay-out dengan lahan parkir. 

b. Terdapat 20 hubungan yang bersifat positive, misalnya : 

1. Sistem komputer dengan bergabungnya dalam jaringan LINK  

2. Sistem komputer dengan bergabungnya dalam jaringan ATM 

BERSAMA. 

3. Lokasi ATM yang strategis dengan pengecekan setiap hari. 

4. Program pelatihan karyawan dengan prinsip kerahasiaan bank. 

5. Penerapan budaya kerja dengan penilaian prestasi karyawan. 

6. Penerapan budaya kerja dengan pemakaian seragam kerja 

7. Mempercepat proses pembuatan kartu ATM dengan teller 

yang memadai. 

8. Penyediaan kotak penilaian dan saran dengan penilaian 

prestasi karyawan. 

9. Pemberian informasi produk melalui papan informasi dengan 

sistem bagi hasil yang dihitung berdasar saldo harian. 
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10. Pemberian informasi produk melalui papan informasi dengan 

standart lay-out. 

11. Petugas keamanan dengan pemakaian seragam kerja. 

12. Penyediaan ruang tunggu dengan pembersihan secara rutin 

13. Penyediaan ruang tunggu dengan pengecekan setiap hari. 

14. Penyediaan ruang tunggu dengan penempatan hiasan interior 

dan eksterior. 

15. Penyediaan ruang tunggu dengan penyediaan lahan parkir. 

16. Petugas kebersihan dengan pengecekan setiap hari. 

17. Standart lay-out dengan pemilihan warna yang tepat dan 

menarik. 

18. Standart lay-out dengan penempatan hiasan interior dan 

eksterior. 

19. Pemilihan warna yang tepat dan menarik dengan penempatan 

hiasan interior dan eksterior. 

20. Fasilitas telepon dan faximile yang memadai dengan customer 

servise yang memadai. 

c. Terdapat 1 hubungan yang bersifat strong negative, yaitu : 

Sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan 

customer servise yang memadai. 
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d. Terdapat 4 hubungan yang bersifat negative, yaitu : 

1. Program pelatihan karyawan dengan teller yang memadai. 

2. Program pelatihan karyawan dengan customer servise yang 

memadai. 

3. Pelatihan teller dengan teller yang memadai. 

4. Pelatihan customer service dengan customer servise yang 

memadai. 

Dari atap matrik House of Quality didapatkan 54 hubungan antar 

atribut-atibut Technical Requirements. Terdapat 29 hubungan sinergi 

yang strong positive, yakni hubungan dengan score +9 yang berarti 

bahwa keberadaan masing-masing Technical Requirements sangat 

mendukung dengan adanya Technical Requirements yang lain. 

Terdapat 20 hubungan sinergi  yang saling mendukung, yakni 

hubungan dengan score +3. 4  hubungan yang bertolak belakang antar 

Technical Requirement, yakni hubungan dengan score –3. Serta 1 

hubungan yang strong negative, dengan score -9.  

4 hubungan yang bertolak belakang tersebut, dikarenakan 

pelatihan karyawan baik Teller maupun Customer Servise, kerap 

diadakan di luar kota. Sehingga bila ada karyawan yang mengikuti 

pelatihan akan ada kekosongan dalam waktu lama. Sedangkan 1 

hubungan dengan strong negative, dikarenakan dengan adanya 

kunjungan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan swasta, 

maka jumlah personel customer service akan berkurang satu pada 
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bagian internal bank. Sehingga pelayanan customer service terhadap 

nasabah bank akan terjadi antrian. Hasil selengkapnya dapat dilihat 

pada bagian atas gambar IV. 1 tentang House of Quality.  

 

C. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas hasil-hasil perhitungan analisis kualitas jasa 

perbankan BTN Syariah Cabang Surakarta dengan House of Quality. Terlihat 

pada analisis Customer Requirements terdapat 5 dimensi kualitas, yang 

terdiri dari 28 atribut yang merupakan faktor- faktor penilaian nasabah 

terhadap kualitas pelayanan. Pada analisis tingkat kepentingan dan kinerja, 

dimensi Assurance menghasilkan nilai tertinggi pada keduanya. Ini 

menunjukkan bahwa manajemen  BTN Syariah Cabang Surakarta, telah 

memberikan pelayanan yang terbaik pada faktor yang paling berpengaruh 

pada kepuasaan nasabah. Tapi pada sisi lain, dimensi Tangible menunjukkan 

nilai kinerja yang rendah, padahal dimensi ini menduduki peringkat ketiga 

pada tingkat kepentingan. Pada tabel IV.11 terlihat bahwa semua atribut pada 

dimensi Tangible bernilai diatas satu, berarti pada dimensi perlu perbaikan 

total pada semua atribut yang ada. Terlebih pada menyediaan lahan parkir 

yang memadai, yang menunjukkan nilai tingkat perbaikan paling tinggi, 

dibanding atribut lainnya.  

Pada Sales Point manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta memberikan 

penilaian yang sama bagi semua atribut, terhadap pengaruhnya pada 

peningkatan penjualan. Dengan angka Sales Point yang sama, maka pada 
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tabel Customer Requirement Score, urutan tingkat kepentingannya sama 

dengan hasil analisis tingkat kepentingan, dengan 9 atribut yang bernilai 

sangat tinggi. Yang berarti perlu perbaikan segera pada 9 atribut ini, karena 

pengaruhnya yang besar pada peningkatan penjualan. 

Dari analisis Technical Requirements, didapat 40 item Technical 

Requirement yang dapat menjawab ke-28 atribut Customer Requirement. 

Kemudian dilakukan analisis Technical Measure yang lebih menjelaskan 

aplikasi  dari Technical Requirements. Dan dari hasil analisis hubungan 

Technical Requirements dan Customer Requirement, terdapat 67 hubungan 

yang kuat dari 102 hubungan. Ini menunjukkan sebagian besar Technical 

Requirements yang dijalankan manajemen BTN Syariah Cabang Surakarta 

telah memenuhi Customer Requirement dari nasabah.  

Pada analisis selanjutnya yaitu Technical Requirements Score, nilai 

terbesar terdapat pada item program pelatihan karyawan, pelatihan teller, dan 

pelatihan customer servise, ketiganya merupakan bagian dari Technical 

Requirements yang terdapat pada dimensi tangible, yang memiliki nilai 

terendah pada kinerja. Dapat disimpulkan perlunya peningkatan dan perbaikan 

segera pada ketiga item tersebut. Namun pada analisis sinergi terlihat item-

item yang memiliki hubungan negative kesemuanya berhubungan dengan 

ketiga item yang penting diatas. Sehingga pihak manajemen BTN Syariah 

Cabang Surakarta perlu memikirkan solusi dan jalan tengah dari pertentangan 

hubungan tersebut.  
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gambar IV. 1  House of Quality 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis Quality Function Deployment dapat diketahui 

atribut apa saja yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki dan 

ditingkatkan guna mencapai tingkat kualitas pelayanan yang optimal pada jasa 

pelayanan BTN Syariah Cabang Surakarta.  

Hasil dari pengolahan data penelitian dapat menjawab semua rumusan 

masalah dari penelitian ini. Untuk hasil selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis Customer Requirements, dapat diketahui bahwa 

terdapat 28 atribut Customer Requirements yang menjadi faktor penilaian 

nasabah terhadap kualitas jasa pelayanan.  

2. Dari analisis penilaian persyaratan konsumen, kualitas layanan yang 

diselenggarakan BTN Cabang Syariah Cabang Surakarta masih belum 

sesuai dalam memenuhi keinginan nasabah, hal tersebut terlihat dari : 

a. Hasil analisis tingkat kepentingan menunjukkan, terdapat 9 atribut 

tingkat kepentingan yang dinilai sangat penting oleh nasabah, 17 

atribut tingkat kepentingan lainnya dinilai penting sedangkan 2 atribut 

tingkat kepentingan lainnya dinilai cukup penting. Dan berdasarkan 

hasil rata-rata tingkat kepentingan dimensi kualitas pelayanan; terlihat 

bahwa dimensi Assurance memiliki nilai tertinggi, dengan nilai 4,600 

Kemudian dimensi Empathy dengan nilai 4,400, dimensi Tangible 
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dengan nilai 4,250 dan dimensi responsiveness, dan reliability, dengan 

nilai masing-masing 4,200 dan 3,800. 

b. Dari analisis tingkat kinerja menunjukkan terdapat 1 atribut yang 

dinilai sangat baik oleh nasabah, 23 atribut tingkat kinerja dinilai baik, 

dan 3 atibut tingkat kinerja dinilai cukup baik. Bahkan ada 1 atribut 

tingkat kinerja yang dinilai jelek. Sedangkan dari mean tingkat kinerja 

untuk setiap dimensi kualitas pelayanan menunjukkan bahwa dimensi 

Tangible menghasilkan mean terkecil yaitu 3,500 yang berarti 

penilaian cukup baik dan mengalami lack sebesar 5,000 – 3,500 = 

1,500. Secara keseluruhan tingkat kinerja menghasilkan mean 3,552 

yang dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perbankan BTN 

Syariah Cabang Surakarta menurut persepsi nasabah adalah lebih dari 

cukup, namun masih belum sempurna sesuai yang diharapkan, dengan 

lack sebesar  1,448 (perhitungan: 5,000 - 3,552 = 1,448).  

c. Dalam analisis tingkat perbaikan diperoleh 1 atribut dengan nilai 2,50, 

3 atribut dengan nilai 1,66, 23 atribut dengan nilai 1,66, dan hanya 1 

atribut dengan nilai 1. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa hanya satu 

atribut yang sudah optimal, sedangkan  atribut lainnya memiliki 

kinerja yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan perlu 

perhatian untuk dilakukan perbaikan ke depan.  

d. Dari analisis Sales Point semua atribut bernilai 1,5 yang artinya 

perubahan pada setiap atribut memberi pengaruh yang besar terhadap 

penjualan dan mempengaruhi program perusahaan.  
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e. Dari hasil perhitungan Customer Requirement Score didapatkan dari 

35 atribut yang  ada, terdapat 9 atribut dengan prosentase tertinggi 

4,20%, 17 atribut dengan prosentase 3,36%, dan 2 atribut dengan 

prosentase 2,52%. Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi nilai 

prosentase Customer Requirement Score berarti semakin penting 

atribut tersebut dan semakin butuh perhatian untuk perbaikan. 

3. Dari analisis hubungan Customer Requirements dan Technical 

Requirements, diperoleh hasil terdapat 102 hubungan antara Customer 

Requirements dengan Technical Requirements. Dari  hubungan yang ada, 

terdapat 67 hubungan yang  bernilai 9. Terdapat 31 hubungan saling 

mendukung antara Customer Requirements dengan Technical 

Requirements dengan score 3, dan terdapat 4 hubungan yang lemah 

diantara Customer Requirements dengan Technical Requirements dengan 

score 1. 

4. Berdasarkan analisis Relative Technical Difficulty, dari 40 atribut 

Technical Requirements terdapat 37 atribut mendapatkan penilaian 0. 

Terdapat 1 atribut yang mendapatkan penilaian 1. Serta terdapat 2 atribut 

bernilai 2. 

5. Dari analisis Technical Requirement Score didapat bahwa atribut “program 

pelatihan karyawan” dengan nilai 13,01% merupakan nilai terbesar yang 

berarti atribut ini dianggap paling penting untuk mendapat perhatian lebih 

dan untuk ditindaklanjuti kemudian. Selanjutnya atribut “Pelatihan teller” 

yang mempunyai prosentase 6,34%, dan atribut “Pelatihan customer 
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service” yang mempunyai prosentase 5,56% dan seterusnya seperti dapat 

dilihat pada tabel IV.16. 

6. Pada hubungan sinergi dan konflik antar Technical Requirements terdapat 

didapatkan 54 hubungan antar atribut-atibut Technical Requirements. 

Terdapat 29 hubungan sinergi yang strong positive, Terdapat 20 hubungan 

sinergi  yang saling mendukung, 4  hubungan yang bertolak belakang 

antar Technical Requirement. Serta 1 hubungan yang strong negative, 

yakni atribut Sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah dan swasta dengan 

customer servise yang memadai. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai bahan pertimbangan BTN Syariah Cabang Surakarta, antara lain : 

1. Dari kesimpulan diketahui bahwa dimensi Tangible mendapat nilai yang 

paling rendah. Pihak manajemen Bank BTN Syariah Cabang Surakarta 

perlu mendesain atribut-atribut dalam dimensi Tangible agar menjadi 

lebih baik atau setidaknya dapat mencapai tingkat technical requirements 

yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. 

Langkah yang dapat ditempuh antara lain, seperti penambahan tiang 

pajangan brosur produk, penambahan asisten customer servise dengan 

sistem karyawan bantu, serta penambahan lahan parkir kearea parkir 

karyawan, dengan konsekuensi penambahan tenaga kerja untuk petugas 

parkir . 
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2. Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan adanya konflik yang 

bertentang yang berhubungan dengan tersedianya Customer Servise yang 

memadai. Upaya untuk mengurangi konflik tersebut dapat dilakukan dengan 

penjadwalan kunjungan Customer Servise ke instansi-instansi pada jam-jam 

dimana jumlah nasabah sedikit, untuk menghindari waktu tunggu nasabah 

yang lama pada jam-jam sibuk. Jam sibuk biasanya terjadi pada hari senin 

hingga kamis pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB. 

C.  KETERBATASAN 

Hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, sehingga 

diwaktu yang akan datang keterbatasan ini semoga dapat dijadikan dasar 

untuk perbaikan yang berkesinambungan, antara lain: 

1. Dimensi kualitas langanan yang diteliti berfokus pada faktor 

lingkungan internal BTN Syariah Cabang Surakarta, sehingga faktor 

lingkungan eksternal BTN Syariah Cabang Surakarta, seperti 

persaingan perbankan nasional, kebijakan-kebijakan dari BTN pusat 

yang wajib diberlakukan, tidak dimasukkan dalam analisis ini. 

2. Dalam penelitian ini tidak dilakukan benchmarking, sehingga tidak 

bisa menganalisis posisi kualitas pelayanan perbankan BTN Syariah 

Cabang Surakarta dibandingkan dengan bank-bank syariah lain yang 

ada di Surakarta. 
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