BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, serta dasar
teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

2. 1 Ruangguru
Ruangguru merupakan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi yang
didirikan pada April 2014 oleh Muhammad Iman Usman dan Adamas Belva
Devera. Ruangguru.com merupakan sebuah wadah yang menghubungkan pelajar
dengan pengajar. Dimana pelajar dapat mencari dan menemukan pengajar
berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan belajar-mengajar yang difasilitasi oleh
Ruangguru.com

menyediakan

sistem

tata

kelola

pembelajaran

learning

management system yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola
kegiatan belajar dikelas secara virtual. Dilengkapi dengan ribuan bank soal yang
kontennya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia serta peralatan
analisis hasil tes dimana pengguna dapat memanfaatkannya.
Ruangguru memiliki misi untuk memudahkan pelajar mendapatkan
pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan teknologi di mana pun mereka
tinggal. Ruangguru juga memiliki visi untuk memberikan layanan belajar bermutu
dengan harga terjangkau dan mewujudkan lapangan kerja bagi tenaga pendidik,
serta memudahkan pelajar, tenaga pendidik, maupun orang tua dalam kegiatannya
melalui teknologi pendidikan Ruangguru.

2.1.1 Fitur Ruangguru
Adapun fitur utama yang disediakan oleh Ruangguru.com adalah sebagai
berikut:
1) Ruang Video
Layanan yang menyediakan 1528 video belajar pembahasan materi dan soal
latihan dengan durasi kurang dari 10 menit dan dapat di akses melalui aplikasi
ruangguru, baik untuk pengguna android maupun ios. Ruang Video
dikembangkan berdasarkan silabus kurikulum dari Kementrian Pendidikan dan
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Kebudayaan yang dikategorikan sesuai dengan topik dan mata pelajaran yang
diajarkan. Rangkuman dari konten video yang ditonton dapat diunduh dalam
bentuk flashcard untuk digunakan kembali saat belajar mandiri.
2) Ruang Les
Layanan yang memfasilitasi siswa untuk memesan guru privat mata pelajaran
apapun, kapanpun dan dimanapun. Biaya yang harus dibayarkan bervariasi
sesuai kebutuhan, setiap pelajar akan dibimbing oleh satu pengajar (1 murid: 1
guru) dan proses belajar mengajar dapat ditentukan oleh pelajar dan modul
belajar didapatkan secara online dan cetak.
3) Ruang Les Online
Layanan yang menyediakan guru online selama 16 jam. Sehingga pelajar yang
kesulitan dalam mengerjakan soal disuatu waktu dapat menggunakan fitur
Ruang Les Online hanya dengan chat baik dengan teks, audio, dan video.
4) Ruang Latihan
Layanan yang menyediakan soal untuk para siswa di berbagai jenjang sekolah
dan kelas. Semua siswa SD, SMP, SMA bisa mengerjakan soal di Ruang
Latihan. Mata pelajaran yang tersedia untuk SD adalah Matematika, Bahasa
Indonesia, dan IPA. Sedangkan mata pelajaran yang tersedia untuk SMA adalah
Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA Terpadu.
5) Digital bootcamp
Layanan yang menyediakan ruang bimbel online dalam bentuk grup chat belajar
yang tersedia bagi kelas 6 SD hingga kelas 12 SMA (termasuk persiapan
SBMPTN), setiap grup chat dibimbing oleh tutor dan konsultan pendidikan.
Pelajar dapat menanyakan pelajaran apa saja sepuasnya selama 24 jam
(Rahadian, Rahayu, & Oktavia, 2019).

2.1.2 Cara Mendaftar Ruangguru
Dalam menggunakan layanan aplikasi Ruangguru, siswa harus mendaftar
terlebih dahulu dengan melakukan langkah-langkah pendaftaran sebagai berikut:
1. Download aplikasi mobile Ruangguru di Google Play Store untuk pengguna
Android, dan App Store untuk pengguna iOS.
2. Pilih daftar/masuk pada halaman utama aplikasi Ruangguru.
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3. Masukkan alamat email, nomor handphone, jenjang dan kelasmu, serta kota
tempat tinggalmu.

2.1.3 Value Ruangguru
Tabel 2.1 Perbandingan Ruangguru dengan Quipper

Layanan

Ruangguru
1. Kurikulum 2013 Revisi
Kurikulum 2. Kurikulum 2013
3. Kurikulum KTSP
1 Aplikasi Ruang
Belajar
Fitur dan 2 Digital Boot Camp
Fasilitas
3 Ruang Les
4 Ruang Les Online
5 Ruang Baca
SD : Matematika, Bhs.
Indonesia, B. Inggris, IPA
Terpadu, IPS Terpadu
SMP : Matematika, Bhs.
Indonesia, B. Inggris, Bologi,
Fisika, Sejarah, Geografi,
Mapel
Sosiologi, Ekonomi
SMA : Bhs. Indonesia, B.
Inggris, Sejarah, PKN (wajib)
Jurusan :
IPA : Matematika, Biologi,
Kimia, Fisika
IPS : Matematika, Ekonomi,
Sosiologi, Geografi

Quipper
1. Kurikulum 2013
2. Kurikulum KTSP
1. QLink (Portal Guru)
2. QCreate (Portal
pembuatan konten)
3. QLearn (Portal Siswa)

SD : -

SMP : Matematika, Fisika, Kimia,
Biolgi, B. Indonesia, B. Inggris,
Sejarah, Geografi, Ekonomi
SMA : Matematika, Bhs.
Indonesia, B. Inggris, Bologi,
Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah,
Geografi, Sosiologi, Ekonomi

Dari tabel 2.1 dijelaskan kelebihan aplikasi Ruangguru dibandingkan
Quipper sebagai competitor dari aplikasi Ruangguru. Beberapa kelebihan
Ruangguru mulai dari kurikulum, fitur dan fasilitas yang disediakan lebih lengkap,
serta dari mapel yang ditawarkan mulai dari jenjang pendidikan SD-SMA.
Ruangguru juga difasilitasi dengan video animasi.
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2.1.4 Rencana bisnis Ruangguru
a. Jangka Panjang
Rencana jangka panjang dari Ruangguru adalah Ruangguru ingin menjangkau
seluruh wilayah yang ada di indonesia, agar semua masyarakat merasakan
pendidikan mulai dari sabang sampai merauke, sesuai dengan visi dan misi dari
Ruangguru yaitu misi Ruangguru untuk memudahkan siswa mendapatkan
pendidikan yang bermutu dengan memanfaatkan teknologi di mana pun mereka
tinggal. visi dari Ruangguru adalah memberikan layanan belajar bermutu dengan
harga terjangkau dan mewujudkan lapangan kerja bagi tenaga pendidik, serta
memudahkan pelajar, tenaga pendidik, maupun orang tua dalam kegiatannya
melalui teknologi pendidikan Ruangguru.
b. Jangka Menengah
Rencana jangka menengah dari Ruangguru adalah Ruangguru selalu berusaha
untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengikuti setiap event seperti
olimpiade sains nasional atau yang dikenal sekarang dengan kompetisi sains
nasional, di Ruangguru sendiri juga diadakan kompetisi yang membuat agar
penggunanya lebih menyadari kualitas Ruangguru. Kompetisi yang diadakan
oleh Ruangguru yaitu ksr (kompetisi sains ruangguru) tujuannya untuk
meningkatkan awareness dari Ruangguru.
c. Jangka Pendek
Rencana jangka pendek dari Ruangguru yaitu Ruangguru selalu berusaha untuk
memenuhi kebutuhan penggunanya melalui fitur-fitur yang ditambahkan seiring
dengan kebutuhan dari penggunannya.

2. 2 Jasa
Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu
pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan
perpindahan kepemilikan apapun (Kotler & Keller, 2001).
Menurut Mursid (dalam Halim dkk, 2021) Jasa adalah kegiatan yang dapat
diidentifikasikan secara tersendiri, pada hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk
memenuhi kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain.
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Karakteristik jasa adalah sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu pihak ke
pihak yang lain yang berfungsi untuk membedakan produk barang. (Kotler &
Keller, 2001) mengemukakan 4 karakteristik jasa, yakni diantaranya :
1. Tidak Berwujud (Intangibility)
Jasa tidak berwujud maksudnya jasa yang tidak dapat dilihat, didengar, diraba,
dan dicium sebelum jasa tersebut telah diterima.
2. Bervariasi (Variability)
Jasa Bervariasi artinya memiliki sifat non-standart dan sangat variable. Yang
mana dengan kualitas produk fisik yang telah terstandar, adapun kualitas pelayan
jasa tergantung siapa yang menyediakan, kapan, dimana dan bagaimana jasa
tersebut diberikan. Karena hal tersebutlah jasa disebut bervariasi.
3. Tidak dapat dipisahkan (Insenparability)
Biasanya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan dengan
partisipasi konsumen di dalamnya.
4. Tidak dapat disimpan (Pershability)
Nilai jasa hanya terdapat ketika jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima
oleh pelanggan / konsumen. Karakteristik yang satu ini berbeda dengan barang
berwujud yang bisa diproduksi terlebih dahulu, disimpan, serta digunakan lain
waktu.

2. 3 Kualitas Jasa
Kualitas jasa jauh lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan diukur bila
dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian
kualitas telah lama ada untuk barang-barang berwujud (tangible goods), maka
untuk jasa berbagai upaya telah dan sedang dikembangkan untuk merumuskan
ukuran-ukuran semacam itu. Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha
pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam
rangka memenuhi harapan pelanggan.
Menurut Wyckof (dalam Parasuraman & Zeithaml, 1985) Kualitas jasa
merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dalam pengendalian
atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain,
terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yakni, jasa yang
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diharapkan (expected service) dan jasa yang diterima (perceived service). Bila jasa
yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan
(expected service), maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa
yang diterima melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan
sebagai kualitas jasa yang ideal. Akan tetapi bila jasa yang diterima lebih rendah
daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan
penyedia jasa menyediakan jasa kepada konsumen secara continue dan konsisten.
Menurut Tjiptono (dalam Halim dkk, 2021) kualitas jasa berfokus pada upaya
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya
untuk mengimbangi harapan konsumen. Menurut Usmara (dalam Lestari, 2020)
kualitas pelayanan adalah suatu sikap dari hasil perbandingan pengharapan kualitas
jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen. Berdasarkan
pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa service quality adalah suatu
tingkat ukuran akan keunggulan yang diharapkan atas kualitas pelayanan yang
dihubungkan dengan perkembangan harga atau tingkat perbandingan pengharapan
kualitas jasa konsumen dengan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen untuk
menjadi pengendali perkembangan harga.
Menurut Tjiptono dan Chandra (dalam Lily & Yurike, 2015), terdapat lima
dimensi kualitas pelayanan yang diidentifikasikan oleh para pelanggan dalam
mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu:
1. Reliability
Merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat
sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan
pelayanannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam unsur ini, pemasar
dituntut untuk menyediakan produk/pelayanan yang handal. Produk/pelayanan
jangan sampai mengalami kerusakan/ kegagalan. Dengan kata lain, pelayanan
tersebut harus selalu baik. Para anggota perusahaan juga harus jujur dalam
menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak merasa ditipu. Selain itu,
pemasar harus tepat janji bila menjanjikan sesuatu kepada pelanggan. Sekali lagi
perlu diperhatikanbahwa janji bukan sekedar janji, namun janji harus ditepati.
Oleh karena itu, time schedule perlu disusun dengan teliti.
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2. Responsiveness
Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu
para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan
kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara
cepat. Para anggota perusahaan harus memperhatikan janji spesifik kepada
pelanggan. Unsur lain yang juga penting dalam elemen cepat tanggap ini adalah
anggota perusahaan selalu siap membantu pelanggan. Apa pun posisi seseorang
di perusahaan hendaknya selalu memperhatikan pelanggan yang menghubungi
perusahaan.
3. Assurance
Perilaku para kayawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap
perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.
Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai
pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap
pertanyaan dan masalah pelanggan.
4. Emphaty
Berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak
demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para
pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. Setiap anggota perusahaan
hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui telepon
ataupun bertemu langsung.
5. Tangible
Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan meterial yang
digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. Dalam hal ini sarana dan
prasarana yang berkaitan dengan layanan pelangganharus diperhatikan oleh
manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin, alat
telekomunikasi yang canggih atau perabot kantor yang berkualitas, dan lain-lain
menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih suatu pelayanan.

2. 4 Kepuasan Konsumen
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil
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suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler & Keller, 2001). Kepuasan bisa
diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai.
a. Ekspektasi konsumen
Ekspektasi konsumen jasa adalah keyakinan mengenai penghantaran jasa yang
berfungsi sebagai standar atau titik referensi dalam bertindak, dimana
performansi sebagai pertimbangan. Menurut Zeithaml dkk (1985), ekspektasi
konsumen jasa terdiri dari 2 tingkatan, yaitu:
1. Jasa yang diinginkan (desired service). Jasa yang diinginkan merupakan
tingkat pelayanan yang diharapkan akan diperoleh dan merupakan paduan
dari apa yang dianggap konsumen harus dilakukan. Jasa yang diinginkan
dipengaruhi oleh:
• Faktor penguat pemilihan jasa (enduring service intensifier), merupakan
faktor–faktor individu atau kelompok yang mempengaruhi harapan
konsumen secara stabil dalam meningkatkan sensifitasnya terhadap jasa.
• Keinginan pribadi (personal needs), merupakan faktor yang sangat penting
untuk membentuk tingkat desired service. Keinginan pribadi dapat masuk
pada banyak kategori termasuk fisik, sosial dan psikologi.
2. Jasa yang dianggap cukup (adequate service). Jasa yang dianggap cukup
merupakan tingkat pelayanan yang masih dapat diterima konsumen.
Ekspektasi konsumen ini dipengaruhi oleh:
• Faktor penguat sementara (transitory service intensifier), merupakan
faktor pribadi yang bersifat sementara, yang membuat konsumen lebih
waspada terhadap kebutuhan jasa.
• Alternatif–alternatif penyedia jasa lain (perceived service alternatives),
merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat atau derajat perusahaan
lain yang sejenis.
• Self-percaived service role, merupakan persepsi pelanggan tentang tingkat
atau derajat keterlibatan dalam memengaruhi jasa yang diterimanya.
• Perkiraan jasa (predicted service), merupakan tingkat pelayanan yang
dipercayai akan diperoleh konsumen.
Antara kedua tingkatan ekspektasi konsumen ini adalah daerah toleransi yang
dapat diterima konsumen. Kedua tingkatan ekspektasi konsumen ini berbeda untuk
II-8

masing–masing konsumen dan juga berbeda pada kategori dan level penyedia jasa
yang berbeda.
b. Persepsi konsumen
Persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan sangat penting bagi perusahaan
penyedia jasa. Karena persepsi konsumen mengacu pada perasaan terhadap jasa
yang diterimanya dan yang dibayangkan akan diterimanya. Jika kualitas jasa
yang diterima melebihi apa yang dibayangkannya maka konsumen akan merasa
puas dan penilaian tentang kualitas pelayanan jasa tersebut akan tinggi. Namun,
bila yang terjadi adalah sebaliknya maka konsumen akan merasa kecewa dan
penilaian tentang kualitas pelayanan jasa tersebut rendah.

2. 5 Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Menurut Supardi
(1990) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang
besar, sementara peneliti ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti
memeiliki keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan teknik
pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti.
Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili atau representatif bagi populasi
tersebut. Sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi.

2. 6 Teknik Sampling
Menurut Sugiyono (2013) teknik sampling adalah merupakan teknik
pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan
menjadi 2 yaitu:
1. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi
sampel. Cara ini juga sering disebut dengan Random Sampling. Ada beberapa
teknik probability sampling antara lain :
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a. Simple Random Sampling
Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
b. Proportionate Stratified Sampling
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak
homogen dan berstrata secara proposional.
c. Disproportionate Stratified
Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi
berstrata tetapi kurang proporsional.
d. Cluster Sampling
Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang
akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal peduduk dari suatu negara,
propinsi atau kabupaten.

2. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi sampel. Terdapat beberapa teknik sampling yaitu :
a. Sistematis Sampling
Sistematis Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan
dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut.
b. Kuota Sampling
Kuota Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
c. Insidental Sampling
Insidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan
yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok
sebagai sumber data.
d. Purposive Sampling
Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu.
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e. Sampling Jenuh
Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel.
f. Snowball Sampling
Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil, kemudian membesar.

2.7

Uji Validitas
Suatu angket dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu angket mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Validitas
menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.
Bila seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka ia harus menggunakan
timbangan. Timbangan adalah alat yang valid bila dipakai untuk mengukur berat,
karena timbangan memang untuk mengukur berat (Singarimbun & Effendi, 1989).
Jika peneliti menggunakan angket atau kuesioner dalam pengumpulan data
penelitian, maka kuesioner yang disusun harus dapat mengukur apa yang akan
diukurnya.
Uji validitas menggunakan teknik pengujian Pearson dengan taraf
kepercayaan tertentu, misalnya taraf kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian (α)
sebesar 0,05. Nilai yang digunakan, misalnya jika nilai koefisien r yang diperoleh
> r tabel, berarti valid dan jika < r tabel berarti tidak valid. Uji validitas
menggunakan rumus Bivariate Pearson (Korelasi Pearson Product Moment).
Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor
total menggunakan rumus :

𝑟𝑥𝑦 =

N ∑ xy - (∑ x)(∑ y)
2

√[{N ∑ x - (∑ x) 2}{N ∑ y 2 - (∑ y) 2}]

(2.1)

Dimana :
rxy : korelasi momen tangkar
N

: jumlah responden

∑X : jumlah skor butir X yang didapat dari rekap data kepentingan pelanggan.
∑Y : jumlah skor butir Y yang didapat dari rekap data kepuasan.
∑X2 : jumlah skor X kuadrat
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∑Y2 : jumlah skor Y kuadrat
∑XY: perkalian antara jumlah skor butir X dengan jumlah perkalian faktor Y

2.8

Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hasil pengukuran dapat dipercaya atau
diandalkan hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap
kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama objek yang
diukur dalam diri subjek belum berubah (Singarimbun & Sofian, 1989).
Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
1. Repeat Measure atau ukur ulang. Disini seseorang akan disodori pertanyaan
yang sama pada waktu yang berbeda (sebulan lagi, dua bulan lagi dan
seterusnya), kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2. One Shot atau diukur sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan
kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain.
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas peneliti menggunakan
cara one shot atau mengukur sekali saja. Sementara itu, teknik sekali ukur yang
digunakan adalah teknik alpha (koefisien alpha). Cronbach’s alpha merupakan
teknik pengujian reliabilitas suatu tes atau angket yang paling sering digunakan
karena dapat digunakan pada tes-tes atau angket-angket yang jawaban atau
tanggapannya berupa pilihan. Pilihannya dapat terdiri dari dua pilihan atau lebih
dari dua pilihan.
Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reable dengan menggunakan
teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. Tahapan perhitungan uji reliabilitas
dengan menggunakan teknik alpha cronbach, yaitu :
k

𝑟cronchbach′s 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 = (k-1) (1 −

∑ σ2t
σ2t

)

Dimana:
r = koefisien reliabilitas instrumen
k = banyak butir pertanyaan
∑ σ2t = total variansi butir
σ2t = total varian

II-12

(2.2)

2.9

Service Quality
Model kualitas jasa Service Quality dikembangkan oleh Parasuraman &

Zeithaml (1985), Servqual ini dikembangkan dengan maksud untuk membentuk
para manajer dalam menganalisis sumber masalah kualitas dan memahami caracara memperbaiki kualitas jasa. Metode ini dikembangkan untuk mengukur kualitas
secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner yang mengandung dimensi-dimensi
kualitas jasa, yaitu Tangiables, Reability, Responsiveness, Assurance, dan
Empathy.
Metode servqual dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu
presepsi pelanggan atas layanan nyata yang diterima (Perceived Service) dengan
layanan sesungguhnya diharapkan pelanggan (Expected Service). Jika kenyataan
lebih dari yang pelanggan harapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu,
sedangkan jika kenyataan kurang dari yang pelanggan harapkan, maka dikatakan
tidak bermutu. Dengan demikian, metode servqual ini mengidentifikasi kualitas
jasa sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dengan harapan atas layanan
yang pelanggan terima (Parasuraman & Zeithaml, 1985). Dengan kata lain, model
ini menganalisis kesenjangan antara dua variabel pokok, yakni jasa yang
diharapkan (Expected Service) dengan jasa yang diterima (Perceived Service).

2.10 Importance Performance Analysis (IPA)
Importance Performance Analysis pertama kali diperkenalkan oleh Martilla
& James (1997). IPA sebagai rangka kerja yang sederhana untuk menganalisis
atribut-atribut produk. Suatu rangkaian atribut layanan yang berkaitan dengan
layanan khusus di evaluasi berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut
menurut konsumen dan bagaimana layanan dipersepsikan kinerjanya relatif
terhadap masing-masing atribut. Analisis ini digunakan untuk membandingkan
antara penilaian konsumen terhadap kualitas layanan (Ekspektasi) dengan tingkat
kualitas layanan (Persepsi) dimensi kualitas layanan yang digunakan adalah lima
dimensi kualitas layanan.
IPA merupakan alat bantu dalam menganalisis atau yang digunakan untuk
membandingkan sampai sejauh mana antara kinerja/pelayanan yang dapat
dirasakan oleh pengguna jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang
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diinginkan. Untuk mengukur tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan/kinerja
terhadap jawaban responden, digunakan skala 5 tingkat (skala likert). Dari hasil
penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja, maka akan diperoleh
suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat harapan dan tingkat
pelaksanaannya oleh penyedia jasa pelayanan. Tingkat kesesuaian merupakan hasil
perbandingan antara skor persepsi pelaksanaan dengan skor ekspektasi, sehingga
tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan skala prioritas yang akan dipakai
dalam penanganan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna.
IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktorfaktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan
loyalitasnya, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu diperbaiki
karena pada saat ini belum memuaskan.
Gap (+) positif akan diperoleh apabila skor persepsi lebih besar dari skor
harapan, sedangkan apabila skor harapan lebih besar daripada skor persepsi akan
diperoleh gap (-) negatif. Semakin tinggi skor harapan dan semakin rendah skor
persepsi, berarti gap semakin besar. Apabila total gap positif maka pelanggan
dianggap sangat puas terhadap pelayanan perusahaan tersebut. Sebaliknya bila gap
adalah negatif, maka pelanggan kurang/tidak puas terhadap pelayanan. Semakin
kecil gapnya semakin baik. Biasanya perusahaan dengan tingkat pelayanan yang
baik, akan mempunyai gap yang semakin kecil.
Analisis diawali dengan sebuah kuesioner yang disebarkan kepada
pelanggan, setiap item pertanyaan memiliki dua jawaban dalam skala likert, yaitu
apakah menurut pelanggan hal tersebut penting dilakukan atau dilaksanakan dan
bagaimana kinerjanya.
Dalam menjawab sampai sejauh mana tingkat harapan dan kepuasan
konsumen terhadap kinerja perusahaan, maka jasa dapat menjadi sesuatu yang
bermanfaat apabila didasarkan pada harapan pelanggan dan kinerjanya bagi
perusahaan. Artinya, perusahaan seharusnya mencurahkan perhatiannya pada halhal yang memang dianggap penting oleh para pelanggan.
Dari hasil penilaian terhadap tingkat kepentingan dan hasil penilaian dari
kinerja maka akan dapat dilihat suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian
antara tingkat ekspektasi dan tingkat persepsi perusahaan. Untuk tingkat kesesuaian
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mempunyai arti yaitu hasil perbandingan skor persepsi dengan skor ekspektasi.
Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini terdiri
dari 2 buah variable yang mewakili oleh huruf X dan Y, dimana X merupakan
tingkat persepsi perusahaan yang dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan,
sedangkan Y merupakan tingkat ekspektasi pelanggan.
Rumus yang digunakan adalah:
𝑇𝑘𝑖 =

̅̅̅
𝑋𝑖
̅𝑖
𝑌

𝑥 100%

(2.3)

Dengan :
𝑇𝑘𝑖 = Tingkat kesesuaian responden
𝑋̅𝑖 = Skor rata-rata penilaian kinerja
̅𝑖 = Skor rata-rata penilaian harapan
𝑌
Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat persepsi,
sedangkan sumbu (Y) akan diisi oleh skor tingkat ekspektasi pelanggan dengan
menggunakan rumus:
𝑋̅ =

∑ 𝑋𝑖

𝑌̅ =

∑ 𝑌𝑖

(2.4)

𝑛

(2.5)

𝑛

Dengan:
𝑋̅ = Skor rata-rata tingkat kinerja
𝑌̅ = Skor rata-rata tingkat harapan
n = Jumlah responden
Diagram Kartesius merupakan suatu bangunan atas empat bagian yang
dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titk (X, Y).
Dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat persepsi atau kepuasan
konsumen dari sebuah faktor atribut dan Y adalah rata-rata skor tingkat ekspektasi
seluruh faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Penjelasannya
secara singkat dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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y

Prioritas Utama

Pertahankan Prestasi

A

Kinerja

B

Prioritas Rendah

Berlebihan
D

C

x
Persepsi
Gambar 2.1 Diagram Kartesius

a. Kuadran A
Pada posisi ini, jika dilihat dari ekspektasi konsumen, atribut-atibut berada pada
tingkat tinggi, tetapi jika di lihat dari persepsi, konsumen merasakan tingkat
yang rendah, sehingga konsumen menuntut adanya perbaikan atribut tersebut.
Perusahaan hendaknya melakukan usaha untuk meningkatkan kepuasan
konsumen.
b. Kuadran B
Pada posisi ini, jika dilihat dari ekspektasi konsumen, atribut-atribut berada pada
tingkat tinggi, dan dilihat dari persepsi, konsumen merasakan tingkat yang tinggi
juga. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat mempertahankan posisinya,
karena atribut-atribut inilah yang telah menarik komsumen.
c. Kuadran C
Pada posisi ini, jika dilihat dari ekspektasi konsumen bernilai rendah, dan tingkat
persepsi juga kurang memuaskan. Atribut pada kuadran ini juga memerlukan
perbaikan agar tingkat kinerja meningkat walaupun ekspektasi konsumen
bernilai rendah.
d. Kuadran D
Pada posisi ini, jika dilihat dari ekspektasi konsumen bernilai rendah, tetapi jika
dilihat dari tingkat persepsi, konsumen merasa sangat puas.
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2.11 Penelitian Terdahulu
Untuk membuat kuesioner, diperlukan penelitian-penelitian terdahulu yang
dapat digunakan sebagai acuan, dimensi dapat diidentifikasi lalu dipilah sesuai
karakteristik penelitian yang akan diteliti sehingga didapatkan kuesioner yang dapat
disebarkan kepada penggunan aplikasi Ruanguru. Daftar dimensi hasil identifikasi
pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Model
Variabel
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Servqual
Dimensi
Tangible
Reliability
Responsiveness
Assurance
Empathy
Information Quality
Website content
Service Interaction
Efficiency
Usability
Dependability
Novelty
Attractiveness
Stimulation

Pradana &
Rochmoeljati
(2021)

Deny
Wibisono
(2017)

Jundillah,
Suseno, &
Surarso (2019)
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Fauzan
(2017)

Kelen &
Haryati
(2016)


















Irawati &
Jonatan
(2020)

Siregar
&
Fitriawan
(2018)



Penelitian
ini





















2.12 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Ruangguru.com merupakan sebuah wadah yang menghubungkan pelajar
dengan pengajar. Dimana pelajar dapat mencari dan menemukan pengajar
berdasarkan kebutuhannya. Kegiatan belajar-mengajar yang difasilitasi oleh
Ruangguru.com menyediakan sistem tata kelola pembelajaran yang dapat
digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar dikelas secara virtual.
Berbagai layanan tersebut bisa disebut dengan kualitas jasa. Selanjutnya melakukan
identifikasi dimensi dan atribut yang digunakan dalam penelitian. Dari setiap atribut
jasa, memiliki jenis kategori/tingkat kepentingan kebutuhan bagi penggunanya.
Dimana para pengguna dari jasa layanan juga memiliki pandangan mengenai
ekspetasi dan persepsi mereka selama menggunakan jasa dari aplikasi Ruangguru.
Peneliti menggunakan metode servqual untuk dapat melihat perbedaan antara
ekspetasi dan persepsi pengguna aplikasi Ruangguru sehingga didapatkan nilai gap
antara ekspetasi dan persepsi dari pengguna aplikasi Ruangguru. Kemudian untuk
menentukan atribut prioritas mana yang harus diperbaikan terlebih dahulu, peneliti
menggunakan metode importance performance analysis untuk mengetahui letak
tiap atribut dalam diagram kartesius. Setelah didapatkan atribut prioritas yang perlu
diperbaiki langkah terakhir yaitu melakukan usulan perbaikan dari prioritas atribut
yang sudah diketahui.
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