BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai beberapa hal pokok yang berkaitan dengan
penelitian di Ruangguru meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi dan sistematika penulisan yang
akan digunakan.
1.1

Latar Belakang
Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan media elektronik

digunakan dalam penyebaran berbagai informasi. Dalam bidang pendidikan,
perkembangan teknologi informasi memunculkan paradigma baru dalam proses
pembelajaran dimana prosesnya tidak hanya sebatas kegiatan pembelajaran tatap muka
di dalam kelas tetapi juga dapat dilakukan secara online. Sistem pembelajaran ini
dikenal dengan pembelajaran elektronik atau lebih dikenal dengan e-learning
(Ramayasa, 2015). Menurut Hartley (2001) E-learning merupakan jenis belajar
mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan
menggunakan media internet, atau media jaringan komputer lain.
Salah satu aplikasi yang menyediakan pembelajaran berbasis e-learning yang ada
di Indonesia adalah Ruangguru, Ruangguru merupakan perusahaan teknologi penyedia
layanan pendidikan berbasis e-learning terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Belva
Devara dan Iman Usman. Sejak dirilis tahun 2014, lebih dari 12 juta pengguna
terdaftar. Salah satu produk andalan Ruangguru adalah ruang belajar yang menawarkan
video pembelajaran beranimasi, latihan soal dan rangkuman berbentuk infografis serta
try out persiapan ujian. Pada tahun 2018, juga menambah bidang corporate learning
dengan menyediakan platform berbasis aplikasi yang dapat digunakan oleh
perusaahaan atau organisasi untuk menyelenggarakan training online.
Ruangguru hadir sebagai salah satu alternatif bimbel online yang dapat diakses
dengan mudah melalui smartphone. Beberapa fitur unggulan seperti ruang uji, ruang
latihan, ruang video, ruang les online, digital boot camp dan edumail memungkinkan
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siswa untuk meng-upgrade kemampuan belajarnya sehingga diharapkan dapat
mencapai hasil yang diinginkan (Syamsurijal, 2019). Berdasarkan hasil wawancara
pada problem owner dalam hal ini sebagai field consultant, Pengguna Ruangguru
mengalami kendala saat dilakukan update pada aplikasi, kendala yang dirasakan yaitu
aplikasi yang tiba-tiba menjadi lebih lambat dan harus menunggu 1x24jam agar
aplikasi berfungsi normal kembali. Kendala lainnya yang dirasakan oleh pengguna
aplikasi Rungguru ketika update aplikasi yaitu terdapat kendala saat sudah melakukan
pembelian paket, akan tetapi belum ada notif jika paket tersebut sudah dibayarkan.
Hal ini tidak lepas dari suatu permasalahan yang ada pada aplikasi Ruangguru.
Kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi dapat menurunkan kepuasan pengguna.
Sementara, demi kesuksesan sistem informasi, kepuasan pengguna menjadi faktor
utama (Calisir, 2004). Respon kepuasan pelanggan terhadap produk adalah faktor yang
bisa digunakan untuk dapat menilai bagaimana dalam menentukan tujuan perusahaan
sekaligus juga agar dapat melihat kinerja dari produk. Menurut Fornell (1992)
Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan.
Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat
kepuasan pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas pelanggan
tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas
pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya
operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan
efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis. Dapat disimpulkan kepuasan
pelanggan adalah evaluasi pasca pemakaian produk. Kepuasan pelanggan mewakili
suatu fokus strategi terpusat untuk perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan
diberbagai industri. Sentimen dari komentar yang diberikan pelanggan terhadap suatu
produk dapat mencerminkan seberapa puasnya pelanggan terhadap produk tersebut.
Sehingga dapat diketahui seberapa besar kepuasan pelanggan setelah atau selama
menggunakan produk tersebut.
Dalam menganalisa kepuasan konsumen terdapat beberapa metode yang bisa
digunakan untuk mengukur kepuasaan pelanggan. Salah satunya adalah service quality
(servqual). Metode servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui
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kriteria-kriteria kualitas yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya berdasarkan
gap yang terjadi antara persepsi dan ekspektasi pelanggan. Di antara berbagai model
pengukuran kualitas pelayanan, servqual merupakan metode yang paling banyak
digunakan karena frekuensi penggunaannya yang tinggi, servqual dipandang
memenuhi syarat valid secara statistik (Mustofa, Handoyo, & Ernawati, 2016).
Metode Importance Performance Analysis pertama kali diperkenalkan oleh
Martilla & James (1997) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi
konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa yang dikenal sebagai
quadrant analysis. IPA digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan
dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesenjangan antara
kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. IPA mempunyai fungsi utama
untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang menurut
konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya, dan faktor-faktor
pelayanan yang menurut konsumen perlu diperbaiki karena pada saat ini belum
memuaskan.
Menurut Martilla & James (1997) metode IPA memiliki kelebihan dibandingkan
dengan metode yang lain yaitu prosedur metode yang digunakan cukup sederhana,
pengambilan kebijakan dapat dengan mudah menentukan prioritas, dapat dilakukan
dengan sumber daya yang terbatas dan metode IPA cukup ﬂeksibel untuk diterapkan
pada berbagai bidang. Penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh
kepuasan pengguna aplikasi di Ruangguru adalah sebagai berikut, Shofi, Rachmadi, &
Herlambang (2019) membahas bagaimana menganalisis aplikasi Ruangguru dengan
cara mengidentifikasi, mengategorikan, dan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan
kepuasan pengguna aplikasi Ruangguru sehingga dapat mengurangi permasalahan
pengguna dan kualitasnya dapat meningkat dengan menggunakan metode fuzzy-kano.
Kemala, Siregar, & Fitriawan (2018) membahas bagaimana menganalisis kualitas
website menggunakan pendekatan Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysis
(IPA) untuk menggambarkan tingkat kualitas Ruangguru.com berdasarkan penilaian
pengguna terhadap kualitas aktual yang dirasakan dan kualitas ideal yang diharapkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut yang menjadi prioritas utama untuk
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dilakukan usulan perbaikan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan
dan loyalitas konsumen dengan menggunakan metode servqual dan IPA.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,

maka

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana menentukan prioritas usulan untuk dilakukan perbaikan pelayanan pada
aplikasi Ruangguru dengan menggunakan metode importance performance analysis”.

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan atribut yang menjadi

prioritas untuk dilakukan usulan perbaikan pelayanan yang menurut konsumen sangat
mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen.

1.4

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kepuasan
pengguna aplikasi Ruangguru.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan perubahan
dalam upaya melakukan perbaikan berdasarkan prioritas secara terus
menerus untuk memuaskan pengguna aplikasi Ruangguru.

1.5

Batasan Masalah
Agar penelitian dapat fokus pada masalah dan tujuan penelitian, maka perlu

diberikan batasan masalah. Adapun batasan masalah yang digunakan sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan dengan platform yang sama yaitu smartphone.
2. Penelitian difokuskan pada siswa smp-sma sebagai pengguna jasa aplikasi
Ruangguru di Soloraya.
3. Penelitian dilakukan ketika masa pandemi.
4. Penelitian dilakukan pada aplikasi Ruangguru version 9.5.1
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1.6

Asumsi
Dalam penelitian ini dilakukan asumsi-asumsi untuk mendukung kayakinan

terdapat hasil-hasil pengamatan serta untuk menyederhankan permasalahan sehingga
perlu ditetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut:
1. Segala sesuatu yang dinyatakan (berupa jawaban yang diberikan dalam
kuesioner) merupakan pendapat responden yang sesungguhnya tanpa ada
maksud tertentu.
2. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan juli-september.

1.7

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini mengikuti uraian yang diberikan

pada setiap bab yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya. Dari pokok pokok permasalahan dapat dibagi menjadi enam bab, secara garis besar, sistematika
penulisan penelitian dipaparkan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan yang digunakan, asumsi
penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum aplikasi Ruangguru serta
dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan
dalam bentuk flowchart mulai dari tahap indetifikasi awal hingga penarikan
kesimpulan serta saran yang diberikan.
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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini menjelaskan mengenai data-data penelitian yang digunakan dalam
menganalisis kualitas pelayanan di aplikasi Ruangguru. Data yang telah
dikumpulkan kemudian diolah berdasarkan teori yang digunakan.

BAB V

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab ini menjelaskan mengenai analisis serta interpretasi hasil dari datadata yang telah diolah dimana merupakan inti dari pembahasan pada
penelitian.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan pengolahan data dan
analisis yang telah dilakukan. Dalam bab ini akan diberikan pula saran usulan
perbaikan terhadap kualitas pelayanan di aplikasi Ruangguru yang dapat digunakan
untuk penelitian lebih lanjut.
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