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Pengukuran kualitas jasa (service quality) pelayanan hawaii internet café 

 

Retno Tri Wahyuni 

F.0297120 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Era globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini mempengaruhi seluruh aspek 

kehidupan dan peradaban manusia. Salah satu aspek peradaban manusia yang 

terkena dampak atau pengaruh dari perkembangan iptek adalah komunikasi. Saat 

ini, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi 

menjadi semakin mudah. Seseorang dapat berkomunikasi dengan siapapun dan 

dimanapun dalam waktu singkat. Informasipun menjadi semakin mudah didapat. 

Seseorang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkannya dalam waktu singkat. 

Berita dan peristiwa dari belahan dunia manapun, juga dapat diketahui dalam 

waktu singkat. 

Berbagai kemudahan itu, antara lain dapat diperoleh lewat teknologi 

internet. Internet memberikan sarana chatting dan e-mail untuk kemudahan dalam 

komunikasi. Selain itu, hampir semua jenis informasi dapat diperoleh dengan 

mudah dan cepat. Secara umum dapat dinyatakan bahwa komunikasi dan 

pencarian informasi adalah daya tarik utama internet. (Laudon & Laudon, 

sebagaimana dikutip Tjiptono & Santoso, 2000) 
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Dewasa ini internet sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat 

luas. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengguna internet dari 

tahun ke tahun. Di Indonesia, pengguna internet tahun 1996 tercatat sekitar 30.000 

orang. (Tim Computer Network ITB, dalam Khoe,1996, sebagaimana dikutip 

Tjiptono & Santoso, 2000).  Sedangkan dalam tahun 1999 pengguna internet 

sudah bertambah menjadi sekitar 800.000 orang. (Priyatmo, Kompas 12 Maret 

2000, sebagaimana dikutip Tjiptono & Santoso, 2000). Pada pertengahan 2001, 

berdasarkan survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna 

internet di Indonesia mencapai angka 2 – 3,5 juta orang.  

Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 

200 juta jiwa, besar kemungkinan pengguna internet masih akan semakin 

bertambah. Akan tetapi, untuk dapat mengakses internet dibutuhkan fasilitas 

sambungan telepon dan perangkat komputer. Hal inilah yang secara umum 

menjadi kendala bagi para pengguna internet di Indonesia. Perangkat PC yang 

memadai untuk mengakses internet di Indoneisa relatif mahal, apalagi dengan 

krisis yang berkepanjangan sehingga menyebabkan harga semakin mahal. Selain 

itu, untuk dapat menggunakan internet pribadi pengguna juga masih harus 

menjadi pelanggan perusahaan penyedia jasa internet (Internet Service Provider). 

Kendala tersebut menciptakan  peluang bisnis baru yang akhir–akhir ini 

semakin meluas seiring dengan semakin meningkatnya pengguna internet yaitu 

bisnis warnet (Warung Internet). Melalui warnet orang tidak perlu memiliki 

perangkat PC atau menjadi pelanggan ISP, atau membayar pulsa sambungan 

telepon yang relatif mahal. Cukup datang ke lokasi warnet, dan orang bahkan bisa 

memperoleh fasilitas akses internet yang kualitasnya baik (Adrianto dkk, 2001:10) 
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Kenyataan ini didukung dengan data hasil survei Indonesia Internet 

Business Community (Salim Shahab dkk, 2001 : 12) yang menunjukkan bahwa    

42 % pengguna internet mengakses dari warnet. Jumlah pengguna internet di 

Indonesia  mencapai 1 % dari jumlah penduduk. Menurut Hari Sulistyono, Presdir 

Lippostar.Com, potensi pengguna internet mencapai 6 % dari jumlah penduduk 

Indonesia (Lamak, Shahab dan Siahaan, 2001 : 29). Ini berarti masih banyak 

peluang bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha tersebut. Melihat 

potensi pengguna internet yang sebagian besar (74,1 %) adalah pelajar dan 

mahasiswa (Setiyadi, 2001: 42) maka bisnis warnet lebih berpotensi untuk 

berkembang di kota–kota besar terutama di lingkungan kampus. Kawasan sekitar 

kampus Universitas Indonesia Jakarta misalnya, baik di Salemba maupun di 

Depok banyak terdapat warnet.  Fenomena serupa juga terjadi di kota Solo. 

Sekitar 40 buah warnet saat ini beroperasi di kota Solo. Di kawasan kampus 

Universitas Sebelas Maret terdapat kurang lebih 10 buah warnet, yang berarti     

25 % dari jumlah keseluruhan. 

Banyaknya warnet ini tentu saja menciptakan persaingan dalam 

menjaring pelanggan. Apalagi dengan mulai masuknya pelaku bisnis bermodal 

besar di bidang usaha ini, sebut saja M–Web, Myoh–dotcom dan Lippo. Mereka 

mengembangkan warnet dengan jumlah screen yang relatif besar di setiap 

outletnya dan dengan kemampuan akses yang cepat. Di kota Solo sendiri 

walaupun pelaku sejenis M–web belum memiliki outlet, akan tetapi dilihat dari 

jumlah screennya, sudah ada beberapa pelaku yang dapat digolongkan sebagai 

pelaku bisnis skala besar di bidang warnet. Hal ini dapat dilihat dengan sudah 

adanya pelaku bisnis warnet yang memiliki lebih dari satu outlet di Solo dengan 
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jumlah screen mencapai angka puluhan. Salah satunya adalah HAWAII 

INTERNET CAFE yang memiliki empat cabang dengan kapasitas masing - 

masing 15 - 20 screen. 

Melihat persaingan antarwarnet yang semakin tajam dan pelanggan yang 

semakin kritis dalam memilih warnet, para pelaku bisnis ini seharusnya sudah 

mulai menyadari bahwa untuk dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan 

kompetitif, mereka harus dapat memberikan jasa yang berkualitas, dengan harga 

yang bersaing, penyerahan lebih cepat dan layanan yang baik kepada pelanggan 

(Sabihaini, 2002 : 29). Hal ini senada dengan pendapat yang diungkapkan 

Dabholkar, Shepherd dan Thorpe (2000 : 139) bahwa untuk dapat survive, 

berkembang dan mempertahankan pelanggan diperlukan jasa dengan kualitas 

yang tinggi. Pernyataan tersebut didukung oleh  pendapat Onno W. Purbo, 

seorang pakar teknologi informasi dan komunikasi dalam Salim Shahab dkk 

(2001 : 17). Menurutnya penghambat berkembangnya suatu warnet dan bahkan 

ancaman matinya warnet adalah skill dan pengetahuan TI yang sangat minim dari 

pelaku bisnis warnet. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa warnet hanya 

dianggap sebagai akses internet, padahal bisa lebih dari itu. 

Pada dasarnya pelanggan yang memakai suatu jasa berkeinginan agar 

jasa yang diterimanya akan memuaskan (Haming, 2000 : 9). Untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan pada industri jasa, kualitas jasa sangat penting dikelola 

dengan baik, karena kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan dan pada gilirannya kepuasan pelanggan menciptakan loyalitas 

(Tjiptono, 1996). Kualitas mendorong pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat 

dengan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk memahami dan 
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berusaha memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dengan tepat. Singkatnya 

kualitas jasa menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah warnet 

karena: (1) Kualitas jasa merupakan strategi yang esensial untuk sukses dan dapat 

bertahan (Reichhed dan Sasser, 1990 dalam Sabihaini, 2002 : 29). (2) Kualitas 

jasa menjadi kebutuhan pokok  apabila ingin berkompetisi di pasar warnet 

(Gaspersz, 1997 dalam Sabihaini, 2002 : 29). (3) Kualitas jasa memberi kontribusi 

pada kepuasan pelanggan, pangsa pasar dan profitabilitas (Tjiptono, 1996) 

Mengingat arti pentingnya kualitas jasa, maka perlu dikaji terlebih 

dahulu bagaimana kualitas jasa dilaksanakan sehingga dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dan dapat  bersaing. Kualitas jasa dapat diketahui dengan 

mencari kesenjangan atau gab antara jasa yang diharapkan dengan jasa yang 

diterima oleh pelanggan. Kesenjangan atau gab yang terjadi akan menunjukkan 

terpenuhi tidaknya harapan pelanggan sehingga akan mempengaruhi tercapainya 

kepuasan pelanggan. 

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul "PENGUKURAN KUALITAS JASA (SERVICE 

QUALITY) PELAYANAN HAWAII INTERNET CAFÉ" 

 
B. Perumusan Masalah 

 

Pada bagian latar belakang telah diuraikan mengenai pentingnya para 

pelaku bisnis warnet memperhatikan kualitas jasa pelayanan yang mereka 

tawarkan kepada pelanggan agar dapat bertahan hidup dalam kancah persaingan 

bisnis warnet yang makin marak dewasa ini. Oleh sebab itu penelitian ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kualitas jasa  HAWAII INTERNET CAFÉ? 

2. Apakah  pelanggan merasa puas terhadap kualitas jasa pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa HAWAII 

INTERNET CAFE. 

2. Mengetahui kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Kepentingan utama penelitian tentang pelanggan adalah untuk 

mendapatkan strategi yang lebih efektif bagi pihak manajemen HAWAII 

INTERNET CAFE dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan supaya 

tercapai kepuasan yang diinginkan oleh pelanggan. Penilaian pelanggan terhadap 

kualitas jasa dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur bagi HAWAII INTERNET 

CAFE untuk memperbaiki kualitas jasa yang dihasilkan. 

Selain manfaat manajerial tersebut, penelitain ini diharapkan dapat 

melengkapi penelitian–penelitian tentang pelanggan yang telah ada sebelumnya, 

dan sekaligus membantu pengembangan penelitian mengenai kualitas jasa secara 

lebih mendalam di kemudian hari. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 
Dalam penelitian ini penulis mengemukakan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber :   A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, & L.L. Berry (1985), "Conseptual Model of 
Service Quality and Its Implications for Future Research" Journal of 
Marketing, vol. 49, p.44 

 

Penilaian terhadap kualitas jasa dalam penelitian ini berdasarkan lima 

dimensi kualitas jasa, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

tangibles (Parasuraman et all, 1988 dalam Fitzsimmons dan Fitzsimmons, 1994).   

Kelima dimensi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui 

apa yang diharapkan oleh pelanggan  terhadap jasa sebuah warung internet  (jasa 

yang diharapkan) dan bagaimana penilaian pelanggan terhadap kinerja jasa  

HAWAII INTERNET CAFE (jasa yang diterima). Perbandingan antara jasa yang 

diharapkan dengan jasa yang diterima menghasilkan persepsi pelanggan terhadap 

kualitas jasa  HAWAII INTERNET CAFE yang di kategorikan dalam tiga macam 

Dimensi 
Kualitas Jasa 

 
Reliability 

Responsiveness 
Assurance 
Empathy 
Tangibles 

Jasa yang 
Diharapkan 

( ES ) 
 

Persepsi konsumen terhadap 
Kualitas Jasa 

 
1. Melebihi Harapan 

ES < PS (Kualitas Ideal) 
2. Harapan Terpenuhi 

ES = PS (Kualitas Baik) 
3. Harapan Tidak Terpenuhi 

ES > PS (Kualitas Buruk) 

Jasa yang 
Diterima 

( PS ) 
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penilaian, yaitu kualitas jasa yang ideal atau melebihi harapan pelanggan, kualitas 

jasa yang baik atau sesuai dengan harapan pelanggan, dan kualitas jasa yang 

buruk atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan. 

F. Hipotesis 

Sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga kualitas jasa HAWAII INTERNET CAFÉ masih buruk atau tidak 

sesuai dengan harapan pelanggan. 

2. Diduga pelanggan merasa tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan ketidakpuasan ini adalah jika 

jasa yang diharapkan lebih besar daripada jasa yang diterima (ES > PS), sehingga 

kualitas yang diterima jauh dari memuaskan dan akan cenderung menjadi kualitas 

yang tidak dapat diterima. 

 
G. Metode Penelitian 
 
 
1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dari penelitian ini adalah pelanggan warnet atau biasa disebut 

dengan istilah user. Mereka adalah semua orang yang mengakses internet di  

warnet. Sedangkan sample yang diambil adalah  pelanggan (user) HAWAII 

INTERNET CAFE. Sampel ditentukan dengan metode convenience sampling dan 

metode purposive sampling. Convenience sampling adalah metode untuk memilih 

sampel yang paling mudah ditemui dan dimintai informasi (Sekaran, 2000). 

Sedangkan purporsive sampling adalah metode untuk memilih sampel 

berdasarkan kriteria tertentu (Zikmund, 1999). Kriteria tersebut adalah: 
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a. Pelanggan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah mereka 

yang ketika diminta untuk mengisi kuesioner sedang atau telah selesai 

menggunakan jasa HAWAII INTERNET CAFÉ untuk mengakses 

internet. Penentuan kriteria ini berdasarkan prinsip Convenience 

Sampling, yaitu kemudahan untuk mengumpulkan data dengan memilih 

sample yang paling mudah ditemui. Selain itu responden juga masih 

dapat dengan jelas mengingat dan merasakan pelayanan HAWAII 

INTERNET CAFÉ yang diterimanya.  

b. Responden merupakan pelanggan yang sering menggunakan jasa 

HAWAII INTERNET CAFÉ untuk mengakses internet. Responden ini 

diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan obyektif. 

Untuk memilih pelanggan mana yang sering menggunakan jasa HAWAII 

INTERNET CAFÉ, penulis memberikan satu pertanyaan tertutup 

mengenai "warnet mana yang paling sering dikunjungi" pada bagian 

"Data Diri Responden", dengan empat pilihan jawaban yaitu: HAWAII,  

SOLONET, SPEED, dan lain-lain. Responden yang dikategorikan 

sebagai pelanggan yang sering menggunakan jasa HAWAII INTERNET 

CAFÉ adalah responden yang memilih "HAWAII" sebagai jawaban.  

Dalam penelitian ini populasinya tak terbatas, sehingga jumlah sample 

ditentukan sejumlah 60 responden. Penentuan jumlah sample ini didasarkan pada  

pendapat Roscoe dalam Sekaran (2000) yang menyatakan bahwa jumlah sample 

lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 pada sebagian besar penelitian sudah 

mewakili. 

2. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelima dimensi 

kualitas jasa yang dikemukakan oleh PZB, yaitu: Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangibles. 

Dari variabel-variabel tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

instrumen penelitian yang berupa skala sikap Likert. Definisi dari masing-masing 

dimensi, dijabarkan pada BAB II.  

Agar tidak terdapat keragu-raguan, memperjelas arti dan dapat 

digunakan secara operasional pada obyek penelitian, maka variabel-variabel 

diatas harus diberikan definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberi arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel atau konstrak tersebut. Definisi operasional 

kelima dimensi kualitas jasa pada HAWAII INTERNET CAFÉ adalah: 

1. Reliability, adalah kemampuan HAWAII INTERNET CAFÉ untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya, meliputi ketepatan jam buka, benar-benar menyediakan jasa 

akses internet dengan semua fasilitas pendukungnya, beberapa jenis 

potongan harga, dan kesungguhan atau keseriusan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

2. Responsiveness, adalah kemauan karyawan HAWAII INTERNET CAFÉ 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat kepada user. 

User seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses internet dan 

memerlukan bantuan dengan segera dan akurat supaya tak banyak waktu 

dan biaya yang terbuang. 
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3. Assurance, yaitu jaminan meliputi, jaminan kecepatan akses, 

pengetahuan tentang TI dari para karyawan, kesopansantunan,  dan 

kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya dan aman 

kepada user ketika mengakses internet di HAWAII INTERNET CAFÉ. 

Hal ini antara lain meliputi jaminan privasi user dan kepastian bahwa 

user tidak akan mendapat pengetahuan yang keliru dari karyawan ketika 

mereka meminta bantuan.  

4. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi 

kepada user dengan memahami kebutuhan user. Wujud nyata dari 

empathy bagi sebuah warnet adalah adanya sistem keanggotaan yang 

tentu saja mendapat perlakuan khusus, serta jam buka warnet yang sesuai 

dengan kebutuhan user. 

5. Tangibles, adalah penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

HAWAII INTERNET CAFÉ. Lokasi yang mudah dijangkau, tempat 

parkir yang memadai, ruangan yang nyaman, perangkat komputer yang 

memadai serta karyawan yang menarik adalah bukti nyata pelayanan 

yang ditawarkan HAWAII INTERNET CAFÉ. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dengan dua cara yaitu wawancara dengan  

manajer HAWAII INTERNET CAFE dan memberikan daftar pertanyaan atau 

kuesioner kepada responden yaitu pelanggan HAWAII INTERNET CAFE, yang 

berisi harapan pelanggan terhadap jasa sebuah warnet dan penilaian responden 

terhadap kinerja jasa  HAWAII INTERNET CAFE. 
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Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang 

digali dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian – penelitian terdahulu. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

berbentuk skala sikap, dan pernyataan - pernyataan yang disajikan dikembangkan 

dari instrumen yang disusun oleh Parasuraman dan kawan - kawan dalam model 

SERVQUAL. 

Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah 

data diri responden. Bagian kedua berisi pernyataan mengenai harapan responden 

terhadap pelayanan yang seharusnya disediakan oleh sebuah warung internet. 

Bagian ketiga berisi pernyataan tentang kinerja pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ.  

Pernyataan-pernyataan pada bagian kedua dan ketiga  terdistribusi ke 

dalam lima dimensi kualitas serta dikembangkan dengan menggunakan model 

skala Likert dengan kemungkinan jawaban yang diberikan kepada responden 

adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu - ragu (R), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Skor yang   diberikan untuk tiap jawaban itu adalah 

SS = 5, S = 4,  R = 3, TS = 2 dan STS = 1. Skor tersebut diberikan untuk 

pernyataan positif. Sedangkan untuk pernyataan negatif, cara memberikan skor 

dibalik, yaitu jawaban SS memperoleh skor terkecil (1) dan seterusnya hingga 

jawaban STS memperoleh skor terbesar (5). 

Untuk mendapatkan data yang berkualitas, instrumen penelitian yang 

digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya (Nazir, 1988). Uji validitas 
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diperlukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar - benar 

mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui  apakah suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  

Untuk menguji validitas digunakan teknik korelasi Pearson Product 

Moment dengan rumus: 

 

])(][)([

)()(
2222 åååå

å å å
--

-
=

YYNXXN

YXXYN
rxy  

 
Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi Product Moment 

X = skor item / butir 

Y = skor total / faktor 

N = jumlah sampel 

Sedangkan untuk  menguji reliabilitas digunakan teknik perhitungan 

cronbach's alpha dengan formula: 
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Keterangan: 

rtt = reliabilitas instrumen 

SDt
2 = varians total 

å SDt
2 = jumlah varians butir 

n = banyaknya butir pernyataan 
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Koefisien yang dihasilkan oleh formula diatas berkisar mulai 0,0 sampai 

dengan 1,0. Semakin tinggi koefisien reliabilitas berarti semakin reliabel 

instrumen penelitian yang digunakan. 

 

5. Analisis Data 

a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas jasa HAWAII INTERNET CAFE 

digunakan analisis diskriptif dengan model pengukuran SERVQUAL 

yang dikemukakan oleh Parasuraman dan kawan–kawan. Model ini 

dimaksudkan untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, dan gab 

atau kesenjangan yang ada dalam model SERVQUAL (Parasuraman, 

1995). Besarnya kualitas jasa dapat diperoleh dengan membandingkan 

antara harapan pelanggan terhadap jasa dengan kinerja jasa (jasa yang 

diterima), yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

 Skor Kualitas Jasa  =  Skor Kinerja (PS)  –  Skor Harapan (ES) 

 
 Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

· Jika ES < PS berarti kualitas jasa ideal atau melebihi harapan 

pelanggan. 

· Jika ES = PS berarti kualitas jasa baik atau sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

· Jika ES > PS berarti kualitas jasa buruk atau tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan.  
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b. Untuk menguji hipotesis: "Diduga pelanggan merasa tidak puas  

terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ", 

digunakan One-tailed paired–sample t–test.  

Mengacu pada pendapat Kotler (1995), kriteria yang digunakan untuk 

menentukan kepuasan atau ketidakpuasan ini adalah: 

· Jika ES < PS berarti pelanggan merasa sangat puas  terhadap kualitas 

jasa pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ. 

· Jika ES = PS berarti pelanggan merasa puas  terhadap kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ. 

· Jika ES > PS berarti pelanggan merasa tidak puas  terhadap kualitas 

jasa pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Untuk dapat menguji beda dua mean dari sampel yang berhubungan 

(paired-sample t-test) perlu diketahui standar deviasi dari beda mean 

antara dua sampel yang berhubungan, dengan rumus: 
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-

-
=

å å

n
n
D

D
sD  

Keterangan: 

SD = standar deviasi dari beda  

D =  beda dua sampel 

n = besar sampel 

Sedangkan uji searah (one-tailed) menguji keseluruhan peluang dari 

ketidaksamaan hasil ke dalam arah yang khusus menurut hipotesis 

alternatifnya (Cooper & Emory,1998).   
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Sehingga  rumusan hipotesis yang diajukan adalah: 

 Ho : µ1 ≤ µ2 Pelanggan merasa puas  terhadap kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

 Ha : µ1 > µ2 Pelanggan merasa tidak puas terhadap kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Dari rumusan hipotesis di atas, maka kurva normal akan tampak seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Besarnya t dihitung dengan rumus: 

 

ns

D
t

D

=  

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

D  = rata-rata beda n   

SD = standar deviasi dari beda 

n  = besar sampel  

Ha
Ho

t 0,05

t hitung > t tabel
  tolak Ho, terima Ha
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Dengan tingkat kepercayaan 95% atau a = 5% dan df = n – 1, didapatkan 

nilai t tabel. Kemudian terbukti atau tidaknya hipotesis yang diajukan 

ditentukan berdasarkan rumusan daerah penolakan sebagai berikut: 

· Tolak Ho, terima Ha è t hitung  >  t tabel (ta) 

· Terima Ho, tolak Ha  è  t hitung  <  t tabel (ta) 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Jasa 
 
 
1. Pengertian Jasa 
 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Beberapa 

pakar pemasaran jasa telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut 

beberapa diantaranya: 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan  yang dapat ditawarkan oleh 
satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan 
dengan produk fisik maupun  tidak (Kotler, 1995) 
 
Jasa adalah semua aktivitas ekonomi  yang hasilnya tidak merupakan 
produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi 
pada saat dihasilkan dan  memberikan nilai tambah yang tidak berwujud 
(Zeithaml dan Bitner, 2000).  
 
Selanjutnya Lupiyohadi (2001) mengutip pendapat beberapa pakar yang 

berusaha  mendefinisikan jasa, diantaranya adalah: 
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A service is an activity or a series of activities which take place in 
interactions with contact person or physical machine and which provides 
consumer satisfaction (Lehtinen, 1983) 
 
A service is  an activity or series of activities of more or less intangible 
nature that normally, but not necessarille take place in interactions 
between the customer and service employees and/or physical resources 
or good and/or system of the service provider, which are provided as 
solutions to customer problems (Gronroos, 1990). 
 
Dari berbagai definisi diatas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada 

aspek interaksi antara pihak pelanggan dan pemberi jasa. Jasa juga tidak berupa 

produk fisik namun berupa aktivitas yang tidak berwujud. Pendapat senada 

diutarakan oleh Tjiptono (1996) yang menyimpulkan dua hal pokok yang harus 

diperhatikan dalam penyampaian jasa, yaitu: pertama, dalam penyampaian jasa 

dibutuhkan kontak atau interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa karena jasa 

dihasilkan dan dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan yang kedua 

adalah bahwa agar suatu jasa terhindar dari miskomunikasi yang berpengaruh 

dalam kualitas jasa, maka dibutuhkan komunikasi dan kriteria atau ukuran yang 

jelas. 

2. Karakteristik Jasa 

Ada empat karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan produk fisik atau barang, 
yaitu: 

1. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Hal ini berarti bahwa jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, 

atau dicium sebelum dibeli. Jasa adalah suatu perbuatan, kinerja atau 

usaha (Tjiptono, 1996). Karakteristik ini menyebabkan pelanggan 

menjadi sulit untuk menilai hasil dari jasa yang dibelinya. Untuk 

mengurangi  ketidakpastian, pelanggan memperhatikan tanda atau bukti 

kualitas jasa yang ditawarkan penyedia jasa. Oleh karena itu tugas 
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penyedia jasa adalah mengelola bukti itu dan mewujudkan yang tidak 

berwujud. 

2. Inseparability (Tidak  Dapat Dipisahkan) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa diproduksi, dijual dan dikonsumsi pada saat bersamaan. 

3. Variability (Keragaman) 

Jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada 

siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Perishability (Tidak Tahan Lama) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan, 

tidak dapat dijual kembali, ataupun dikembalikan. Bila suatu jasa tidak digunakan, 

maka jasa itu akan berlalu begitu saja. 

 
Pengertian Kualitas 

 
Pembahasan tentang kualitas akan diawali dengan pendefinisian kualitas. 

Haming (2001) mengutip pendapat Chase dan Aquilano (1995) tentang 

pergeseran konsep kualitas. Konsep lama memandang kualitas sebagai derajat 

kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan oleh produsen. Ini berarti kualitas ditetapkan oleh produsen. 

Sedangkan konsep yang baru menyatakan bahwa kualitas adalah derajat 

kemampuan suatu produk memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang berarti 

kualitas dipandang ditentukan oleh dan berdasarkan penilaian pelanggan. Konsep  

baru inilah yang kini menjadi acuan bagi para pelaku bisnis. 

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



 60 

Goetsh dan Davis (1994) dalam Tjiptono (1996) juga merumuskan 

definisi kualitas, yaitu bahwa: 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. 
 
Sedangkan Kotler (1995) dan Lupiyoadi (2001) mengutip definisi 

kualitas menurut American Society for Quality Control, yaitu: 

Kualitas adalah keseluruhan ciri - ciri dan karakteristik - karakteristik 
dari suatu produk/jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 
kebutuhan - kebutuhan  yang telah ditentukan. 
 
Dari definisi - definisi diatas, jelaslah bahwa pada dasarnya kualitas 

berpusat pada pelanggan. Hal ini berarti bahwa apabila pelanggan menerima 

produk dan pelayanan yang memenuhi atau melebihi harapannya, mereka akan 

mengatakan bahwa produk dan pelayanan itu berkualitas, dan pada gilirannya 

akan meningkatkan citra perusahaan. Oleh karena itu sudah saatnya para pelaku 

bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian produktivitas dan profitabilitas 

dengan mengabaikan aspek kualitas. Namun  sebaliknya, menempatkan 

pencapaian kualitas sebagai prioritas utama. 

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas mendorong pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan dan dalam jangka panjang memungkinkan perusahaan untuk 

memahami harapan dan kebutuhan pelanggan dengan seksama dan berusaha 

memenuhinya dengan cara yang lebih memuaskan. Pada gilirannya kepuasan 

pelanggan menciptakan loyalitas pelanggan pada perusahaan. Selain itu kualitas 

juga dapat meningkatkan pangsa pasar, mengurangi biaya, yang pada gilirannya 
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akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan 

pertumbuhan (Tjiptono, 1996). 

Melihat begitu banyak manfaat dari kualitas bagi sutau bisnis, maka kini 

persoalan kualitas tidak saja menjadi satu - satunya senjata persaingan tetapi 

sudah menjadi "tiket yang harus dibayar" untuk masuk ke dunia bisnis - terutama 

bisnis jasa - agar dapat bertahan hidup.   

 

 

 

Kualitas Jasa 

 

Pentingnya Kualitas Jasa 

Seiring semakin ketatnya tingkat persaingan dalan dunia bisnis jasa, 

kajian tentang kualitas jasa pun menjadi semakin penting. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa kualitas jasa menjadi semacam credo universal yang harus dipahami dan 

diimplementasikan oleh setiap pelaku bisnis dan telah menjadi faktor yang sangat 

dominan terhadap keberhasilan sebuah bisnis (Chasanah, 2000 dan 

Wikaningsih,2001). 

Kondisi lingkungan usaha membawa bisnis jasa pada kenyataan bahwa 

kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan agar usahanya tetap sukses. Para 

pelaku bisnis dituntut untuk memberikan service exellence atau pelayanan prima 

yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan 

memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau 

meniadakan pengalaman yang kurang menyenangkan.  
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Kualitas jasa merupakan senjata ampuh dalam keunggulan bersaing bagi 

suatu bisnis, terutama bisnis jasa. Pelayanan merupakan kunci sukses, oleh karena 

itu kualitas jasa harus menjadi fokus perhatian manajemen dalam menjalankan 

usahanya. 

Pengertian Kualitas Jasa 

Beberapa peneliti setuju bahwa pada dasarnya kualitas jasa melibatkan 

perbandingan antara harapan dan kenyataan. Secara jelas Fitzsimmons & 

Fitzsimmons (1994) menyatakan dalam bukunya bahwa kualitas jasa (Service 

Quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan pelayanan yang diharapkan 

pelanggan dengan pelayanan yang nyata - nyata mereka terima. Senada dengan 

pendapat ini, Gronroos (1982) dalam PZB (1985) mengembangkan model yang 

menyatakan bahwa pelanggan membandingkan antara jasa yang mereka harapkan 

dengan persepsi mereka terhadap jasa yang telah  diterima dalam menilai kualitas 

jasa.  

Lewis dan Booms (1983) seperti dikutip dalam PZB (1985) dan 

Parasuraman (1995) menyatakan: 

Service quality is a measure of how well the service level delivered 
matches customer expectations. Delivering quality service means 
conforming to customer expectations on a consistent basis. 
 
Tjiptono (1996) pun mengutip pendapat Wyckof (dalam Lovelock, 1988) 

yang menyatakan bahwa "kualitas jasa adalah keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian keunggulan itu untuk memenuhi keinginan pelanggan." Sedangkan 

Parasuraman sendiri mendefinisikan "kualitas jasa sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan terhadap jasa yang mereka 

terima/peroleh." 
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Dari beberapa definisi kualitas jasa diatas, dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service (ES) dan perceived service (PS). Perbedaan 

antar ES dan PS (konsep diskonfirmasi) akan mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan 
pelanggan dan kualitas yang dipersepsikan oleh pelanggan (Asakdiyah, 2000). Jika ES > PS, 

berarti kualitas jasa dipersepsikan buruk, jauh dari memuaskan dan cenderung tidak dapat 
diterima. Ketika ES = PS hal ini menunjukkan bahwa kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Sedangkan jika ES < PS maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal 
dan lebih dari sekedar memuaskan. (PZB, 1985). 

 
Dimensi Kualitas Jasa 

Sebuah penelitian menyatakan bahwa pelanggan tidak menerima kualitas 

sebagai suatu konsep dengan dimensi tunggal, melainkan penilaian pelanggan 

terhadap kualitas melibatkan persepsi dari beberapa faktor (PZB, 1993 dalam 

Zeithaml dan Bitner, 2000). Kenyataan ini terbukti dengan banyaknya pakar yang 

menyarankan beberapa atribut jasa yang mungkin digunakan oleh pelanggan 

dalam menilai kualitas jasa. 

Sebut saja Sasser, Olsen dan Wyckoff (1978) yang mengusulkan tiga 

dimensi kualitas: level of material, facilities dan personnel. Gronroos (1982) di 

lain pihak menyatakan dua dimensi kualitas jasa yaitu, technical quality yang 

meliputi apa yang diterima pelanggan dari penyedia jasa, dan functional quality 

yang berkaitan dengan cara jasa diberikan. Sementara itu Lehtinen dan Lehtinen 

(1982) mengemukakan dua dimensi kualitas jasa, yaitu process quality dan output 

quality. Selain itu mereka juga membedakan antara physical quality, interactive 

quality dan corporate quality (seluruhnya dalam PZB, 1985 dan Parasuraman, 

1995). Dalam Tjiptono (1996) juga disajikan pendapat beberapa pakar mengenai 

dimensi kualitas jasa. Salah satunya  Gummerson (1987) yang  menyebutkan 

empat dimensi kualitas jasa, yaitu design quality, production quality, delivery 

quality dan relationship quality. Pendapat yang lain menyatakan delapan dimensi 

kualitas, yaitu performance, feature, reliability, conformance, durability, 
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serviceability, aesthetics dan perceived quality (Garvin, 1987 dalam Zeithaml dan 

Bitner, 2000). 

Dari sekian banyak pendapat pakar tentang dimensi kualitas, semuanya 

konsisten dengan prinsip bahwa pelanggan mungkin menggunakan lebih dari 

sekedar hasil dari jasa, melainkan juga melibatkan proses penyampaian jasa dan 

hal-hal yang berhubungan dengan jasa dalam menilai kualitas jasa. Dengan kata 

lain baik hasil maupun proses, keduanya mempengaruhi evaluasi pelanggan 

terhadap kualitas jasa. 

Dalam penelitian ini penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa HAWAII 

INTERNET CAFÉ dilakukan berdasarkan lima dimensi kualitas jasa yang 

dikemukakan oleh PZB, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy dan 

tangibles. Kelima dimensi ini pun konsisten dengan prinsip hasil dan proses, lebih 

spesifik, dan secara keseluruhan  membentuk seperangkat kualitas jasa yang lebih 

baik. Dibawah ini adalah definisi dari masing-masing dimensi. 

w Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Tercakup didalamnya adalah ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik 

dan dengan akurasi yang tinggi. 

w Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu 

dan  memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi 

yang negatif dalam kualitas jasa. 
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w Assurance, atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan 

rasa percaya para  pelanggan pada perusahaan. Terdiri dari beberapa 

komponen antara lain komunikasi (comminucation), kredibilitas 

(credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) dan sopan 

santun (courtesy). 

w Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

dan pribadi kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 

w Tangibles, atau bukti fisik adalah kemampuan perusahaan untuk 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

penyedia jasa. Dimensi ini meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi) 

serta penampilan pegawainya. 

Dari keseluruhan pembahasan Pengertian dan Dimensi Kualitas Jasa, 

terdapat tiga konsep yang utama (PZB, 1985): 

1. Lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas jasa dari pada 

kualitas barang. 
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2. Persepsi terhadap kualitas jasa dihasilkan dari perbandingan antara 

harapan-harapan konsumen dengan kinerja jasa yang sesungguhnya 

3. Penilaian kualitas jasa tidak semata-mata hanya pada hasilnya saja tapi 

juga melibatkan penilaian pada proses penyampaian jasa. 

 

Model Kualitas Jasa 

Model kualitas jasa yang disajikan dalam penelitian ini adalah model 

kualitas jasa yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk. Mereka melakukan 

penelitian mengenai custom perceived quality pada empat industri jasa, yaitu: 

retail banking, credit card, securities brokerage dan product repair and 

maintenance. Dalam penelitian tersebut, mereka mengidentifikasikan lima Gap 

yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. (Gambar 2.1). Kelima Gap 

tersebut adalah: 

1. Gap 1 : Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak 

selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan pelanggan  

secara tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu 

jasa seharusnya didisain dan jasa-jasa sekunder apa  saja yang 

diinginkan konsumen.  

Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, 

pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi 

antara pihak manajemen pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang 

memadai, serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen. 
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2. Gap 2 : Gap antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa. 

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa 

yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu 

standar kinerja tertentu yang jelas. Hal ini terjadi karena tidak 

memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, tidak 

memadainya persepsi  mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya 

standarisasi tugas, tidak adanya penyusunan tujuan, kekurangan sumber 

daya, atau karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap 3 : Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan  penyampaian jasa. 

Ketika disain dan standar jasa sudah ditetapkan, akan timbul 

kesan bahwa perusahaan mampu menyampaikan jasa yang berkualitas. 

Hal ini memang benar adanya, tetapi belum cukup. Harus ada sistem, 

proses, dan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jasa yang 

diberikan benar-benar sesuai dengan atau bahkan lebih baik dari disain 

dan standar yang ditetapkan. 

Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor: 

3. Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan 

tugas sesuai harapan manajemen tetapi memuaskan pelanggan. 

4. Konflik peran. 

5. Kesesuaian antara karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan. 

6. Kesesuaian teknologi yang digunakan karyawan. 

7. Sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem 

penilaian dan sistem imbalan. 
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8. Perseived control yaitu sejauh mana karyawan merasakan kebebasan 

atau fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan. 

9. Team work, yaitu sejauh mana karyawan dan manajemen 

merumuskan tujuan bersama di dalam memuaskan pelanggan secara 

bersama-sama dan terpadu. 

4. Gap 4 : Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan dan 

pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Jika harapan sangat 

berperan dalam proses penilaian kualitas jasa oleh konsumen, maka 

perusahaan harus memastikan tidak akan memberikan janji-janji 

melebihi dari yang dapat diberikan. Ketika janji-janji tersebut tidak 

dapat ditepati, penilaian konsumen terhadap kualitas jasa akan menurun. 

Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komunikasi 

horisontal antara manajemen dengan konsumen tentang usaha-usaha 

yang dilakukan perusahaan untuk menjamin kualitas, serta adanya 

kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan. Dalam hal ini 

komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan konsumen. 

5. Gap 5 : Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. 

Kunci untuk menjamin kualitas  jasa yang baik adalah dengan 

memenuhi atau bahkan melebihi apa yang konsumen harapkan dari suatu 

jasa. Penilaian tinggi rendahnya kualitas jasa tergantung pada bagaimana 

konsumen mempersepsikan kinerja prestasi suatu jasa sehubungan 

dengan apa yang mereka harapkan. Gap ini terjadi apabila pelanggan 
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mengukur kinerja prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan atau 

bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

Hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam model kualitas jasa ini 

adalah: 

w Identifikasi atribut kunci kualitas jasa dari sudut pandang menejemen 

dan konsumen 

w Penekanan pada Gab antara konsumen dan penyedia jasa, terutama 

pada persepsi dan harapan. 

w Pemahaman implikasi teratasinya Gap yang ada terhadap pengelolaan 

jasa. 

Gambar 2.1 

H. Model Kualitas Jasa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, & L.L. Berry (1985), "Conseptual Model of 
Service Quality and Its Implications for Future Research" Journal of 

Marketing, vol. 49, p.44 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman dkk tersebut adalah:  

1. Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa adalah hasil dari perbandingan 

antara harapan (sebelum menerima jasa) dan pengalaman mereka (setelah 

menerima jasa). Jika harapannya terpenuhi mereka puas dan persepsinya 
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positif. Sedangkan jika kinerja jasa melebihi harapannya mereka bahagia 

(lebih dari sekedar puas) 

2. Penilaian pelanggan pada kualitas jasa dipengaruhi oleh proses 

penyampaian jasa dan output dari jasa. 

3. Kualitas jasa ada dua macam, yaitu kualitas dari jasa yang normal dan 

kualitas dari deviasi jasa yang normal. 

4. Apabila terjadi masalah perusahaan harus meningkatkan kontak dengan 

pelanggan. 

 
Harapan dan Persepsi Pelanggan  
 
 
Harapan Pelanggan 

Menurut Olsen dan Dover (dalam Tjiptono, 1996) harapan 

pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli 

suatu produk yang dijadikan acuan atau standar dalam menilai kinerja produk 

tersebut. Sedangkan Zeithaml  dan Bitner (2000) menyatakan bahwa "harapan 

pelanggan  adalah standar atau dasar pegangan bagi kinerja jasa dan 

seringkali diformulasikan sebagai apa yang diyakini pelanggan harus dan 

akan terjadi". Sumber -sumber harapan pelanggan meliputi faktor-faktor 

yang dapat dikendalikan oleh pemasar (mis. Harga, iklan, dan janji-janji) 

serta faktor-faktor yang sulit dikendalikan oleh pemasar (kebutuhan personal, 

komunikasi dari mulut ke mulut, dan penawaran yang bersaing) 

Dalam penelitian lebih lanjut, Parasuraman dkk mengemukakan dua 

level harapan pelanggan pada jasa yaitu desired service dan adequate service. 

Desired service adalah level jasa yang diharapkan pelanggan diterimanya, 

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



 71 

yang merupakan gabungan dari jasa yang diyakini pelanggan dapat dan harus 

diterimanya. Sedangkan adequate service adalah tingkat jasa minimal yang 

bisa diterima, menunjukkan level jasa yang diyakini pelanggan akan 

diterimanya. Daerah diantara kedua kedua level harapan ini disebut zona 

toleransi (zone of tolerance). Zona ini dapat mengembang dan menyusut serta 

berbeda-beda untuk setiap individu, perusahaan, situasi, dan aspek-aspek 

jasa. 

Gambar 2.2 

Dua Level Harapan Konsumen dan Zone of Tolerance 

 

 

 

 

 

Sumber:  Zeithaml, Valerie A., Bitner, Mary Jo. 2000, Service Marketing: 
Integrating Customer Focus Across The Firm, Second Edision, New 
York: McGraw – Hill. Inc. p.51 

 

 

 

 

Persepsi Pelanggan 

Pengertian  

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan (Tjiptono, 1996). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang 

baik bukanlah berdasarkan persepsi atau sudut pandang pihak penyedia jasa, 

A. Desised 

B. Adequate  

Zone of 
Tolerance 
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melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan. Pelangganlah 

yang mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan, sehingga merekalah 

yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi pelanggan merupakan 

penilaian yang subyektif terhadap jasa yang secara nyata dirasakan. Namun 

perlu diperhatikan bahwa kinerja jasa seringkali tidak konsisten, sehingga 

pelanggan menggunakan isyarat intrinsik dan ekstrinsik sebagai acuan. 

Isyarat  intrinsik jasa berkaitan dengan output dan penyampaian jasa 

itu sendiri. Pelanggan akan bergantung pada isyarat ini apabila berada di 

tempat pembelian atau jika isyarat ini merupakan search quality dan memiliki 

nilai prediktif yang tinggi. Isyarat ekstrinsik jasa adalah unsur-unsur yang 

merupakan pelengkap bagi suatu jasa. Isyarat ini digunakan dalam 

mengevaluasi jasa, jika dalam menilai isyarat intrinsik diperlukan banyak 

waktu dan usaha dan apabila isyarat intrinsik tersebut merupakan experience 

quality dan evidence quality. Isyarat ekstrinsik juga digunakan sebagai 

indikator  kualitas jasa bila tidak ada informasi isyarat intrinsik yang 

memadai.   

 

 

 

Strategi untuk Mempengaruhi Persepsi Pelanggan  

Mengukur dan mengelola kualitas jasa dan kepuasan pelanggan. 

Strategi ini merupakan strategi kunci bagi perusahaan yang 

berorientasi pelanggan. Pengukuran diperlukan untuk mengetahui 
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tren, untuk mendiaknosa masalah, dan untuk menciptakan hubungan 

dengan strategi pelanggan yang lain. 

Mengarahkan tujuan kualitas dan kepuasan pelanggan pada tiap 

pergalaman jasa 

Banyak perusahaan menetapkan "tidak ada kesalahan atau kepuasan 

100%" sebagai tujuan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan: (1) 

pencatatan yang jelas tiap transaksi antara konsumen dengan 

perusahaan, dan (2) mengembangkan pemahaman terhadap harapan 

pelanggan 

Merencanakan pemulihan yang efektif 

Kegagalan penyampaian jasa yang disusul dengan usaha pemulihan 

menciptakan pengalaman yang mendalam bagi pelanggan dan bagi 

karyawan yang berempati pada pelanggannya. Kesalahan yang 

langsung diperbaiki pada saat diketahui dapat mempertahankan 

loyalitas pelanggan 

Mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri dan fleksibilitas 

Persepsi pelanggan terhadap kemampuan menyesuaikan diri dan 

fleksibilitas perusahaan dapat menciptakan kepuasan atau 

ketidakpuasan. 

 

Mendukung aktifitas spontanitas 

Spontanitas karyawan terkadang terlihat sembarangan dan tidak 

terkontrol. Dengan mencari  karyawan yang memiliki orientasi jasa 

yang kuat dan menciptakan budaya jasa yang kuat, memberi kuasa 
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pada karyawan, pengawasan yang efektif, akan dapat mengendalikan 

aktifitas spontanitas. 

Membantu karyawan menangani masalah pelanggan 

Strategi ini diperlukan karena: (1) pelanggan tidak selalu benar dan 

tidak selalu berperilaku baik. Untuk itu karyawan perlu memiliki 

kemampuan menangani dan menyelesaikan  masalah agar dapat 

mengatasi pelanggan yang sulit, dan (2) pelanggan memerlukan 

pelatihan, sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dan tahu 

bagaimana bersikap pada situasi tertentu. 

Mengelola dimensi kualitas pada level pengalaman 

Kelima dimensi kualitas tidak hanya bisa diaplikasikan pada 

keseluruhan jasa, namun juga bisa dihubungkan dengan keempat 

pengalaman pribadi (adaptability, flexibility, spontaneity, dan 

coping). Banyak strategi yang berhubungan dengan keempat 

pengalaman tersebut akan secara langsung memperkuat dimensi 

kualitas. 

 

 

 

 

Pengukuran Kualitas Jasa 
 
 

Dalam rangka menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan, seorang pelaku bisnis diharapkan dapat mengukur 

kualitas jasa pelayanan yang telah  diberikan  kepada pelanggannya. Mengukur 
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kualitas jasa berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja suatu jasa dengan 

seperangkat standar yang telah  ditetapkan terlebih dahulu (Tjiptono, 1996). 

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa HAWAII 

INTERNET CAFÉ dalam penelitian ini adalah model SERVQUAL yang 

dikemukakan oleh PZB. Model SERVQUAL adalah skala  pengukuran yang 

disebut dengan multiple-item scale untuk mengukur dan mengendalikan kualitas 

jasa (Parasuraman, 1995). Skala SERVQUAL ini didasarkan pada konsep 

diskonfirmasi PZB, yang menyatakan bahwa persepsi pelanggan terhadap kualitas 

jasa dihasilkan dari perbedaan antara harapan pelanggan terhadap pelayanan suatu 

penyedia jasa dan penilaian mereka terhadap pelayanan yang telah diterima. 

Konsisten dengan prinsip tersebut, PZB, (1988) dalam Parasuraman 

(1995) menyusun skala ini dalam dua bagian yaitu, bagian satu   mengukur 

harapan pelanggan terhadap suatu jasa, yaitu seberapa besar harapan pelanggan 

terhadap suatu jasa yang diungkapkan dengan kata seharusnya memiliki 

atribut-atribut jasa tertentu, dan bagian dua mengukur persepsi pelanggan 

terhadap suatu jasa, yaitu seberapa besar persepsi pelanggan terhadap jasa yang 

diungkapkan dengan kata benar-benar melaksanakan proses sesuai dengan 

atribit-atribut jasa tertentu. Selanjutnya, berdasarkan kelima dimensi yang telah 

dikemukakan sebelumnya, untuk menentukan kualitas jasa adalah dengan cara 

merata-ratakan perbedaan nilai yang dihasilkan dari masing-masing bagian 

(Lupiyohadi, 2001).  

Cronin dan Taylor (1992) merumuskan sebuah formula untuk mengukur 

kualitas jasa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh PZB, tersebut. 

  
C. Service Quality = Performance - Expectation 
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Selain itu mereka juga menawarkan alternatif pendekatan pengukuran 

kualitas jasa yang kemudian menjadi perdebatan dalam penelitian tentang kualitas 

jasa. Cronin dan Taylor (1992) mengemukakan bahwa konsep SERVQUAL tidak 

cukup untuk mengukur kualitas jasa. Oleh karena itu mereka membuat satu 

konsep alternatif yaitu performance-only scale: kualitas jasa sama dengan kinerja 

atau disebut SERVPERF. Usulan ini menurut Cronin dan Taylor didukung oleh 

pernyataan Bolton dan Drew (1991) bahwa pada kenyataannya beberapa literatur 

marketing menyatakan dukungannya terhadap keunggulan konsep simple 

performance-based dalam pengukuran kualitas jasa. Mereka menegaskan bahwa 

hanya sedikit bukti empiris dan teoritis yang mendukung toeri disconfirmasi 

(perbedaan antara harapan dan kenyataan) sebagai dasar pengukuran kualitas jasa. 

Menanggapi reaksi ini PZB, (1994) menyajikan bukti bahwa banyak 

pakar menyatakan dukungan mereka terhadap teori diskonfirmasi, yaitu: Gronroos 

(1982); Lehtinen dan Lehtinen (1982); Sasser, Olsen, dan Wyckoff (1978) dan 

bahkan Bolton dan Drew (1991). Seperti dikutip oleh Cronin dan Taylor (1992) 

dan PZB (1994), Bolton dan Drew (1991) menyimpulkan: 

 

Konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai kualitas jasa, kunci 
utama dari keseluruhan kualitas jasa adalah gap antara harapan dan 
kenyataan (diskonfirmasi)........Adalah menarik mengetahui bahwa 
diskonfirmasi menjelaskan proporsi varian yang lebih besar dalam 
kualitas jasa dibandingkan dengan kinerja. 
 
Berdasarkan penjelasan tersebut pengukuran kualitas jasa dalam 

penelitian ini menggunakan konsep disconfirmasi dengan formula yang telah 

dikemukakan diatas. 
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Kepuasan Pelanggan 

 

Persaingan yang semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen menyebabkan 

setiap pelaku  bisnis harus menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas 

utama, disamping berorientasi pada kualitas jasa. Dewasa ini makin diyakini 

bahwa kunci utama memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan 

kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas 

dengan harga bersaing. 

Banyak pakar yang memberikan definisi kepuasan pelanggan. Kotler 

(1995) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja/hasil yang ia rasakan dengan harapannya.  

Tjiptono (1997) mengutip pendapat Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) bahwa 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian  (diskonfirmasi) yang dirasakan antara harapan dan 

kinerja aktual setelah pemakaian. Sementara Wilkie (dalam Tjiptono, 1997) 

mendefinisikan kepusan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Sedangkan Engel, 

et all., (1994) menyatkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan. 

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja. Pengertian ini sesuai dengan konsep disconfirmasi yang dikemukakan 

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



 78 

oleh PZB, (1985) untuk menganalisis kualitas jasa. Dalam Cronin dan Taylor 

(1992), PZB (1988) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas jasa, 

makin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. 

Lupiyohadi (2001) mengemukakan lima faktor utama yang  harus 

diperhatikan dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu (1) Kualitas 

produk. Pelanggan merasa puas jika produk yang mereka gunakan berkualitas. 

(2) Kualitas pelayanan. Pelanggan merasa puas bila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan harapan. (3) Emosional. Kepuasan 

diproleh dari nilai sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan menjadi puas 

terhadap merk tertentu. (4) Harga. Produk dengan kualitas sama tapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan. 

(5) Biaya. Pelanggan merasa puas jika tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya 

dan waktu untuk mendapatkan barang atau jasa. 

Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan pelanggan melalui 

kualitas pelayanan dapat dilaksanakan dengan (Wikaningtyas, 2001): 

1. Membangun komitmen bersama tentang falsafah kepuasan pelangan dan 

diinformasikan kepada seluruh anggota organisasi. 

 

2. Menetukan ukuran dan standar kepuasan pelanggan. 

3. Peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh dalam organisasi 

yang dapat dilakukan dengan be friendly, keep everyone informed, keep 

together through mutual cooperation, consideration and openess, make 

decisions based on fact  not opinions, keep procedures simle and 

nonbureaucratics, manage by example. 
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4. Membina keterampilan, efisiensi kerja, keramahan dan kebanggaan 

karyawan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan kepuasan 

pelanggan. 

5. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan 

pelanggan. Perusahaan berusaha memperoleh feedback dari pelanggan. 

6. Mengembangkan dan menerapkan accountable (menghubungi pelanggan 

setelah proses pelayanan untuk mengetahui kepuasan dan harapan 

pelanggan), proactive (menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu 

untuk mengetahui perkembangan pelayanannya) dan partnership 

marketing (membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat 

untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar). 

 
Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian mengenai kualitas jasa telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh PZB (1985) dan Asakdiyah (2000). 
PZB (1985) dalam penelitiannya yang berjudul "A Conseptual Model of Service Quality and Its 
Implications for Future Research" mengemukakan Model Kualitas Jasa yang dikembangkan dari 
hasil wawancara dengan 12 kelompok yang terdiri dari konsumen dan eksekutif. Dalam Model 

Kualitas Jasa terdapat empat gap pada sisi penyedia jasa yang diduga mempengaruhi kualitas jasa 
yang diterima oleh konsumen. Pada sisi konsumen ditemukan gap antara jasa yang diharapkan 
oleh konsumen dengan jasa yang benar-benar diterima yang kemudian disebut sebagai kualitas 
jasa yang diterima konsumen. Selain itu penelitian ini juga mengembangkan 10 dimensi yang 
digunakan oleh  konsumen untuk membentuk harapan dan persepsinya terhadap suatu jasa. 

Dimensi ini adalah 10 dimensi kualitas jasa yang mula-mula, yang kemudian pada 
perkembangannya diringkas menjadi 5 dimensi kualitas jasa. 

Asakdiyah (2000) dalam penelitiannnya yang berjudul "Pengukuran 

Kualitas Jasa Pelayanan Department Store pada Matahari Group di Daerah 

Istimewa Yogyakarta" mencoba mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas 

jasa Matahari Group di DIY. Asakdiyah tidak menggunakan lima dimensi kualitas 

jasa yang dikemukakan oleh PZB, namun menggunakan lima dimensi kualitas 

jasa pada bisnis ritel (physical aspects, reliability, personal interaction, problem 

solving dan policy) yang dikemukakan oleh Dabholkar, Thrope dan Rentz. Namun 
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demikian Asakdiyah (2000) tetap menggunakan prinsip diskonfirmasi (perbedaan 

antara harapan dan kenyataan) untuk menilai persepsi konsumen terhadap kualitas 

jasa Matahari Group di DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan rata-rata skor harapan pelanggan lebih besar dari rata-rata skor 

persepsi pelanggan terhadap pelayanan Matahari Group di DIY. Hal ini berarti 

bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan Matahari Department Store kepada 

pelanggannya dapat dikatakan belum mencapai kualitas yang diharapkan 

pelanggan atau belum sesuai dengan harapan pelanggan. 

 
 

 

BAB III 

 
 

GAMBARAN UMUM HAWAII INTERNET CAFÉ 
 
 

Sejarah Perkembangan HAWAII INTERNET CAFÉ 
 
 

HAWAII INTERNET CAFÉ yang berdiri sejak tahun 2000 merupakan 

salah satu bidang usaha CV. METRO. Pada bulan Agustus 1998, CV.METRO 

merintis bisnis warnet dengan membuka ALOHA INTERNET CAFE di Hotel 

Sahid Kusuma Solo. ALOHA INTERNET CAFÉ dibuka dengan duapuluh 

workstation dan terhubung pada ISP (Internet Service Provider) IDOLA Jakarta, 

dengan sistem lease line (jaringan telepon). Setelah beroperasi selama delapan 

bulan, pengelola ALOHA INTERNET CAFÉ melihat peluang untuk 

mengembangkan bisnis warnetnya. Banyaknya antrian dan kenyataan bahwa 

sebagian besar user adalah mahasiswa melahirkan pemikiran untuk memanfaatkan 
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peluang tersebut dengan membuka warnet di sekitar kampus dengan lebih banyak 

workstation. 

Pada tanggal 10 Februari 2000, CV. METRO merealisasi ide terdebut 

dengan membuka HAWAII INTERNET CAFÉ di jalan Ir. Sutami no. 118 

(depan kampus Universitas Sebelas Maret) yang berkapasitas 40 workstation. (34 

workstation untuk tempat biasa dan 6 workstation untuk VIP) Tidak 

tanggung-tanggung, CV. METRO pun sekaligus memindahkan pusat manajemen 

bisnis warnetnya di HAWAII INTERNET CAFÉ. Seiring perkembangan, 

fenomena antrian yang panjang  juga terjadi di HAWAII INTERNET CAFÉ. Hal 

ini menuntut HAWAII INTERNET CAFÉ untuk menambah kapasitasnya. Pada 

bulan November 2000, tigapuluh workstation ditambahkan di lantai dua, 

kemudian menyusul tigapuluh workstation lagi pada bulan Februari 2001 di lantai 

yang sama. Dengan kapasitas 100 workstation dan harga yang murah, HAWAII 

INTERNET CAFÉ untuk sementara menguasai pasar warnet di sekitar kampus 

Universitas Sebelas Maret. Untuk meraih pasar yang lebih banyak, pada tanggal 

10 Maret 2001, HAWAII INTERNET CAFÉ secara resmi membuka MALIBU 

INTERNET CAFÉ di Ruko Selatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan 43 workstation.  

Ketika warnet-warnet baru di sekitar kampus Universitas Sebelas Maret 

mulai bermunculannya, persainganpun semakin tajam dan HAWAII INTERNET 

CAFÉ mulai mengalami over kapasitas. Untuk mengatasi masalah ini, pada bulan 

Juni 2001 HAWAII INTERNET CAFÉ memutuskan membuka warnet baru di 

jalan Slamet Riyadi 306D yang diberi nama NEW MILLENIUM. Tigapuluh 

workstation dipindahkan dari HAWAII INTERNET CAFÉ ke NEW 
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MILLENIUM. Keputusan ini ternyata membuka peluang baru bagi HAWAII 

INTERNET CAFÉ untuk menguasai lebih banyak segmen pasar warnet. Selain itu 

dengan kapasitas 70 workstation (40 workstation di lantai dasar: 34 workstation 

untuk tempat biasa + 6 workstation untuk VIP dan 30 workstation di lantai atas), 

membuat HAWAII INTERNET CAFÉ dapat beroperasi dengan lebih optimal. 

Masalah kecepatan akses mulai muncul menyusul beroperasinya empat 

warnet secara penuh. ISP IDOLA tidak lagi mampu menyediakan akses yang 

cepat. Disamping itu biaya sewanya juga semakin mahal. Untuk mengatasi 

masalah ini, HAWAII INTERNET CAFÉ memutuskan untuk berpindah ke ISP 

lain yang sudah menggunakan sisitem broadband (satelit) dan biaya sewa murah, 

yaitu TNT (Telkomnet Turbo)-Telkom. Namun ternyata TNT-Telkom 

mengalamai kesulitan dan terancam gulung tikar. Untuk mengantisipasi masalah 

yang mungkin timbul, pada bulan September 2001 HAWAII INTERNET CAFÉ 

melepaskan diri dari TNT-Telkom dan berpindah pada ISP lain yaitu 

INTERPACKET-AMERIKA, yang menjamin kestabilan kecepatan akses hingga 

saat ini. 

Pada Agustus 2002 HAWAII INTERNET CAFÉ mengembangkan bisnis 

baru dengan mendirikan METRO SOLUSI INFORMATIKA yang bergerak di 

bidang kursus komputer. Kursus ini dibuka dengan lima pilihan kelas, yaitu 

Windows, Office Xp, Internet, Web Design dan Linux Server.  

 
Struktur Organisasi HAWAII INTERNET CAFÉ 
 
 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa HAWAII INTERNET CAFÉ 

merupakan salah satu bidang usaha CV. METRO. Oleh karena itu secara 
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organisatoris HAWAII INTERNET CAFÉ berada di bawah kepemilikan CV. 

METRO. HAWAII INTERNET CAFÉ memiliki tiga outlet lain, yaitu ALOHA 

INTERNET CAFÉ, MALIBU INTERNET CAFÉ, dan NEW MILLENIUM. Data 

dalam penelitian ini hanya diambil dari HAWAII INTERNET CAFÉ outlet saja. 

Semenjak CV. METRO memindahkan pusat manajemen bisnis warnetnya di 

HAWAII INTERNET CAFÉ, seluruh keputusan, kebijakan dan operasional 

keempat warnet diserahkan kepada seorang manajer operasional. Tiap-tiap warnet 

memiliki teknisi, supervisor, customer service atau kasir, cleaning service dan 

petugas parkir yang bertanggung jawab langsung kepada manajer operasional. 

HAWAII INTERNET CAFÉ juga memiliki seorang network administrator yang 

bertanggung jawab mengenai sistem jaringan, server dan koneksi.  

Berikut adalah gambar sturktur organisasi HAWAII INTERNET CAFÉ: 

I. Gambar 3.1 

STRUKTUR ORGANISASI  

HAWAII INTERNET CAFÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manajer 
Operasional 

 

Network 
administrator 

Supervisor Customer 
service 

Teknisi Cleaning service 
dan petugas  parkir 

ALOHA 
INTERNET CAFE 

MALIBU 
INTERNET CAFE 

NEW 
MILLENIUM 

CV. METRO 

HAWAII INTERNET CAFÉ 

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



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Primer 
 
w Tugas dan wewenang tiap-tiap posisi dalam struktur organisasi 

HAWAII INTERNET CAFÉ    

1. Tugas dan wewenang Manajer Operasional 

a. Tugas  

w Merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, 

mengawasi, dan melaporkan kegiatan operasional HAWAII INTERNET 

CAFÉ. 

w Mengambil alih tugas karyawan lain yang berhalangan atau tidak dapat 

melakukan tugasnya. 

w Menjamin suasana kerja yang baik. 

w Mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh karyawan. 

w Melakukan recruitement. 

w Memberikan pelatihan bagi karyawan. 
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b. Wewenang  

w Mengetahui posisi  keuangan setiap hari 

w Memberi nasehat dan bimbingan bagi karyawan 

w Memberi reward dan sangsi bagi karyawan. 

2. Tugas dan wewenang Network Administrator 

a. Tugas 

w Memastikan seluruh jaringan komputer baik internal maupun eksternal 

dalam keadaan baik. 

w Maintenance jaringan komputer. 

w Mengawasi dan mengontrol kemampuan dan kondisi server. 

w Mengecek dan melakukan perbaikan bila terjadi gangguan pada server. 

w Maintenance server. 

w Memastikan server dalam keadaan baik dan optimal. 

w Mengendalikan dan mengkoordinasi koneksi antarwarnet. 

w Menyelesaikan masalah yang timbul pada koneksi antarwarnet. 

w Membantu teknisi dan supervisor yang mengalami kesulitan. 

w Memberi pelatihan bagi teknisi dan supervisor.  

w Membuat laporan kegiatan. 

b. Wewenang  

w Menawarkan solusi untuk mengatasi masalah pada sistem jaringan, 

server dan koneksi kepada manajer opersional. 

w Memberi masukan kapada manajer operasional sehubungan dengan 

sistem jaringan,  server dan koneksi. 

3. Tugas dan wewenang Teknisi 
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a. Tugas 

w Memastikan hardware komputer dan alat-alat elektronik lain dalam 

keadaan baik dan dapat digunakan secara optimal. 

w Memperbaiki kerusakan yang timbul pada hardware komputer. 

w Maintenance hardware komputer dan alat-alat elektronik lain.  

w Membuat laporan kegiatan tiap shift. 

b. Wewenang  

w Memberi masukan pada manajer operasional untuk manambah, 

mengurangi atau mengganti hardware komputer dan alat-alat 

elektronik lain yang digunakan. 

w Menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul pada 

hardware komputer dan alat-alat elektronik lain kepada manajer 

operasional. 

4. Tugas dan wewenang Supervisor 

a. Tugas 

w Membantu user yang menemui masalah atau kesulitan dalam 

mengakses internet atau menggunakan software yang lain. 

w Memastikan software yang disajikan dalam workstation dapat 

digunakan secara optimal. 

w Memperbaiki software yang rusak. 

w Membuat laporan kegiatan tiap shift. 

b. Wewenang 

w Memberi masukan pada manajer operasional untuk menambah, 

mengurangi atau meng-up grade software yang digunakan. 
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w Menawarkan solusi untuk mengatasi masalah pada software atau 

masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan software tertentu.    

5. Tugas dan wewenang Customer Service/kasir 

a. Tugas 

w Menunjukkan workstation yang kosong. 

w Menerima pembayaran. 

w Memberi informasi yang dibutuhkan user.  

w Menjawab telepon. 

w Mencatat persediaan produk potensial khususnya minuman ringan. 

w Membuat laporan kegiatan tiap shift. 

b. Wewenang  

w Mengingatkan user VIP untuk menyerahkan kartu identitas. 

w Mengingatkan user untuk segera membayar setelah menutup billing. 

6. Tugas Cleaning Service 

w Membersihkan seluruh ruangan tiga kali sehari. 

7. Tugas  Petugas parkir 

w Menjaga keamanan kendaraan yang  diparkir. 

w Mengatur dan mengarahkan tata letak kendaraan yang diparkir. 

 

C. Aspek Manajemen HAWAII INTERNET CAFÉ  
 
 
1. Produk  dan Harga 

a. Produk 

Dalam mengelola manajemen produknya, HAWAII INTERNET 

CAFÉ menawarkan empat tingkatan produk, yaitu: 
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1) Produk inti atau generik (core product) 

Produk inti adalah jasa dasar yang ditawarkan. Jasa dasar yang 

ditawarkan HAWAII INTERNET CAFÉ tentu saja adalah jasa akses 

internet. 

2) Produk yang diharapkan (expected product) 

Adalah produk yang minimal harus ada yang mengiringi produk inti. 

HAWAII INTERNET CAFÉ menawarkan akses yang cepat dan 

stabil, serta ruangan yang nyaman dan bersih. 

 

 

3) Produk tambahan (augmented product) 

Dalam rangka menyediakan nilai tambah bagi konsumen, 

HAWAII INTERNET CAFÉ membuka kursus komputer dengan lima 

pilihan kelas, yaitu: Ms. Office Xp, Internet, Web Design I, Web 

Design II, dan Linux Server. Kursus ini diberi label METRO 

SOLUSI INFORMATIKA. Untuk menunjang kegiatan ini, HAWAII 

INTERNET CAFÉ menawarkan beberapa nilai tambah bagi para 

peserta kursus komputer, yaitu: 

w Semua komputer terkoneksi INTERNET 24 jam non stop. 

w Instruktur penguji Ujian Nasional Komputer 

w Materi teori langsung disampaikan di Lab. 

w Lab. Komputer + praktek networking yang representatif 

w Lokasi yang mudah dijangkau 

4) Produk potensial (potensial product) 
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Adalah tampilan dan manfaat tambahan yang berguna bagi 

konsumen atau mungkin menambah kepuasan konsumen. Produk 

potensial yang ditawarkan HAWAII INTERNET CAFÉ adalah 

scanner, printer, smoking room serta berbagai macam jenis 

minuman botol. 

b. Harga  

Harga dan kecepatan akses menjadi faktor utama dalam 

persaingan bisnis warung internet. Terlebih lagi persaingan bisnis 

warnet-warnet diseputar kampus Universitas Sebelas Maret. 

Menjamurnya warnet kecil maupun besar, mau tidak mau membuat 

manajemen HAWAII INTERNET CAFÉ ekstra hati-hati dalam 

menentukan strategi harga yang ditetapkannya.  

Dengan memposisikan diri sebagai "warnet murah", HAWAII 

INTERNET CAFÉ berani menetapkan harga dibawah harga rata-rata 

warnet-warnet lain disekitar kampus. Untuk tempat duduk biasa harga 

ditetapkan Rp 3.000,00 per jam, sedangkan untuk ruang VIP Rp 4.000,00 

per jam. Khusus untuk shift III (23.00-07.00 WIB) harga yang 

ditetapkan adalah Rp 2.500,00 per jam. 

Sistem billing yang digunakan, ternyata juga merupakan  salah 

satu strategi untuk mendapat keuntungan dari harga yang telah 

ditetapkan. Sistem billing yang digunakan yaitu membagi 60 menit 

menjadi 4 paruh waktu dan membagi pula harga yang ditetapkan menjadi 

4 paruh harga untuk masing-masing paruh waktu. Untuk lebih jelasnya, 

lihat tabel III.1 berikut ini. 
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J. Tabel III.1 

Sistem Billing HAWAII INTERNET CAFÉ 

Tarif Lama mengakses 
VIP Biasa 

1. 15 menit (15 menit pertama) 

2. 30 menit (15 menit kedua) 

3. 45 menit (15 menit ketiga) 

4. 60 menit (15 menit keempat) 

Rp 1.000,00 

Rp 2.000,00 

Rp 3.000,00 

Rp 4.000,00 

Rp    750,00 

Rp 1.500,00 

Rp 2.250,00 

Rp 3.000,00 

Sumber : Data Primer 

 

Kebijakan diskon juga ditetapkan untuk waktu-waktu tertentu, 

yaitu: bagi pelanggan  yang berulang tahun mendapat gratis mengakses 

internet selama 1 jam dengan menunjukkan fotocopy KTP. Selain itu ada 

pula gratis 1 jam akses internet bagi pelanggan yang dapat menunjukkan 

bukti mengakses selama 10 jam dengan nama user yang sama. 

Untuk penggunaan printer dan scanner, HAWAII INTERNET 

CAFÉ menetapkan harga sebagai berikut: 

w Cetak tanpa gambar  : Rp 2.000,00 per lembar 

w Cetak dengan gambar : Rp 3.000,00 per lembar 

w Scanning  : Rp 3.000,00 per lembar 

Sedangkan untuk produk tambahan  yaitu kursus komputer, 

penetapan harganya tersaji dalam tabel III.2 berikut ini: 

K. Tabel III.2 

Harga Kursus Komputer sebagai Produk Tambahan 

HAWAII INTERNET CAFÉ 
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Kelas Jumlah Pertemuan Harga 

1. Internet 

2. Web Design I 

3. Web Design II 

4. Ms. Office Xp 

5. Linux Server 

(4 pertemuan x 120 menit) 

(12 pertemuan x 120 menit)  

(15 pertemuan x 120 menit) 

(24 pertemuan x 120 menit) 

(12 pertemuan x 120 menit) 

Rp   50.000,00 

Rp 150.000,00 

Rp 200.000,00 

Rp 110.000,00 

Rp 250.000,00 

Sumber : Data Primer 

 

 

2. Lokasi dan Distribusi 

Sesuai dengan segmen pasar yang diinginkan, yaitu mahasiswa, HAWAII 

INTERNET CAFÉ memilih lokasi sangat dekat dengan kampus Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Tepatnya di Jalan Ir. Sutami no. 118 (depan BNI 

Universitas Sebelas Maret) Kentingan Solo. Selain dekat dengan kampus, lokasi 

HAWAII INTERNET CAFÉ juga mudah dijangkau dengan kendaraan umum, baik 

dari arah barat maupun timur.  

Dalam saluran distribusi jasa HAWAII INTERNET CAFÉ, tidak ada 

pihak kedua atau biasa disebut intermediary atau perantara. Ini berarti saluran 

distribusi yang dipilih adalah direct sales atau penjualan langsung. Pelanggan 

langsung datang ke lokasi dan menikmati jasa akses internet yang ditawarkan.  

3. Promosi 

Dalam memasarkan produk yang ditawarkannya, HAWAII INTERNET 

CAFÉ memilih advertising (periklanan), sales promotion (promosi penjualan), 

public relation dan word of mouth (informasi dari mulut ke mulut) sebagai 

perangkat promosi.  
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a. Advertising (periklanan) 

Kegiatan periklanan yang telah dan masih dilakukan 

menggunakan beberapa pilihan media, yaitu surat kabar harian 

SOLOPOS, radio PTPN, radio kampus dan juga memasang spanduk di 

tempat-tempat strategis. 

b. Sales promotion (promosi penjualan) 

Promosi penjualan dilakukan dengan brosur, saat ini terutama 

untuk mempromosikan produk tambahannya yaitu kursus komputer. 

Selain itu promosi penjualan juga dilakukan dengan memberi penawaran 

gratis mengakses internet selama satu jam bagi pelanggan yang berulang 

tahun dan bagi pelanggan yang dapat menunjukkan bukti pembayaran 

akses internet selama 10 jam dengan nama user yang sama. 

Bagi pelanggan yang mengakses internet pada waktu shift III 

(23.00-07.00 WIB), promosi penjualan dilakukan dengan memberikan 

bonus khusus sesuai lamanya mengakses internet. Pilihannya dapat 

dilihat pada tabel III.3 berikut: 

Tabel III.3 

Promosi Penjualan bagi Pelanggan Shift III 

HAWAII INTERNET CAFÉ  

Lama Mengakses Bonus 

1. Satu  jam  

2. Dua  jam 

3. Tiga  jam  

4. Empat jam 

1cangkir kopi/teh 

2 cangkir kopi/teh + 1roti   

3 cangkir kopi/teh + 1roti  

4 cangkir kopi/teh + 2 roti 
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5. Lima  jam 

6. Enam  jam  

5 cangkir kopi/teh + 2 roti 

6 cangkir kopi/the + 3 roti 

 

Sumber : Data Primer 

c. Public relation 

Kegiatan promosi melalui public relation seringkali dilakukan 

dengan mendukung beberapa acara, seperti seminar, wisuda dan lain 

sebagainya. HAWAII INTERNET CAFÉ juga seringkali menjadi tempat 

pendaftaran bagi beberapa lembaga pendidikan swasta ataupun tempat 

pendaftaran peserta suatu kompetisi. 

d. Word of mouth (informasi dari mulut ke mulut)  

Adalah promosi yang paling sering dilakukan. Semua karyawan 

terlibat dalam kegiatan promosi ini. Masing-masing memberikan 

informasi kepada orang-orang terdekatnya, dan demikian seterusnya. 

Bahkan secara otomatis pelangganpun turut berperan dalam promosi 

dengan word of mouth. 

4. Sumber Daya Manusia 

a. Tenaga kerja 

Untuk mengoptimalkan operasional keempat warnet, CV. 

METRO telah merekrut 54 orang karyawan. Saat ini terdapat 22 orang 

karyawan yang bekerja di HAWAII INTERNET CAFÉ, yaitu: 

w Manajer Operasional : 1 orang 

w Network Administrator : 1 orang 

w Teknisi  : 4 orang 
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w Supervisor : 2 orang 

w Customer Service/kasir : 9 orang 

w Cleaning Service : 2 orang 

w Petugas Parkir : 3 orang 

b. Latar belakang pendidikan dan keahlian karyawan 

1) Manajer Operasional 

Manajer operasional dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial 

secara umum dan manajemen informatika secara khusus. Selain itu 

luasnya pengetahuan tentang teknik informatika juga sangat 

diperlukan. Untuk menunjang semua itu, manajer operasional perlu 

menguasai bahasa Inggris baik pasif maupun aktif. Untuk posisi ini 

HAWAII INTERNET CAFÉ memilih seorang sarjana Teknik 

Informatika. 

2) Network Administrator  

Sebagai seorang yang bertanggung jawab pada masalah jaringan, 

server dan koneksi, network administrator harus memiliki 

kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang  luas tentang server, 

sistem koneksi dan sistem jaringan komputer, mulai dari jaringan 

intern perusahaan sampai jaringan ekstern perusahaan. Biasanya 

untuk posisi ini ditempatkan seorang sarjana Teknik Informatika 

atau setidaknya D3 Teknik Informatika. 

3) Teknisi 

Teknisi harus menguasai pengetahuan tentang hardware dan 

kemampuan untuk memperbaiki hardware yang mengalami 
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kerusakan. Untuk posisi ini HAWAII INTERNET CAFÉ 

menempatkan seorang dengan latar belakang sarjana atau D3 Teknik 

Elektro dan komputer. 

4) Supervisor  

Seorang supervisor diharuskan memiliki keahlian dan pengetahuan 

tentang berbagai program software yang digunakan dalam sistem 

jaringan internet, terutama windows yang dipakai sebagai program 

dasar jaringan interner di HAWAII INTERNET CAFÉ. Untuk posisi 

supervisor HAWAII INTERNET CAFÉ menempatkan seorang 

dengan latar belakang pendidikan manajemen informatika.  

5) Customer service/kasir 

Untuk posisi kasir, manajemen menempatkan seorang yang paling 

tidak memahami pembukuan sederhana dan administrasi kantor.  

c. Recruitement  

Hingga saat ini kegiatan penarikan tenaga kerja hanya dilakukan 

bila memang dibutuhkan tambahan tenaga kerja. Publikasi dilakukan 

dengan iklan di surat kabar. Seluruh kegiatan recruitement ditangani 

secara langsung oleh manajer operasional. 

Prosesnya dimulai dengan menyeleksi surat lamaran yang masuk. 

Pelamar yang dianggap memenuhi syarat kemudian dipanggil untuk 

mengikuti tes pertama yaitu wawancara. Pelamar yang lolos pada tes 

wawancara, kemudian akan dipanggil kembali untuk mengikuti tes 

terakhir yaitu tes tertulis dan keahlian.   
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Bagi pelamar yang diterima, selanjutnya akan melalui proses 

training. Kegiatan training bisa berupa pengarahan baik secara lisan 

maupun tertulis oleh manajer operasional atau langsung praktek. Khusus 

untuk teknisi dan supervisor, training lebih banyak diberikan oleh 

network administrator. 

Saat ini HAWAII INTERNET CAFÉ telah memiliki kebijakan 

rolling karyawan yang khusus diberlakukan bagi customer service. Setiap 

customer service mendapat giliran untuk di-rolling ke tiga warnet yang 

lain (ALOHA INTERNET CAFÉ, MALIBU INTERNET CAFÉ dan NEW 

MILLENIUM). Rolling dilakukan tiap awal bulan. Biasanya hanya satu 

atau dua  orang customer service yang di-rolling tiap bulannya. 

Kebijakan rolling ini dibuat dengan harapan dapat selalu memberi nuansa 

baru khususnya di meja kasir. Selain itu juga untuk menghindari 

kejenuhan kerja.  

d. Hari dan jam kerja 

HAWAII INTERNET CAFÉ adalah warnet yang buka 24 jam dan 

tujuh hari kerja atau non-stop. 24 jam kerja tersebut dibagi menjadi tiga 

shift kerja, yaitu: 

w Shift I     08.00 WIB-15.30 WIB 

w Shift II    15.30 WIB-23.00 WIB 

w Shift III   23.00 WIB-08.00 WIB 

Karyawan yang bekerja pada shift I dan II mendapat libur satu hari setelah 
enam hari bekerja. Sedangkan karyawan yang bekerja pada  shift III mendapat libur satu 

hari setelah lima hari bekerja. Manajemen memberikan bonus khusus bagi karyawan 
shift III karena jam kerjanya lebih panjang dan lebih beresiko. 
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Pada hari raya Idul Fitri biasanya HAWAII INTERNET CAFÉ 

tidak beroperasi selama dua hari. Sedangkan pada hari raya Natal, 

HAWAII INTERNET CAFÉ tetap buka seperti biasa dan hanya karyawan 

yang merayakan Natal yang diberi hak untuk libur. 

e. Sistem pengupahan 

Gaji karyawan diberikan tiap bulan dan langsung ditransfer ke 

rekening BCA masing-masing karyawan.  Sampai saat ini karyawan 

HAWAII INTERNET CAFÉ  hanya menerima gaji pokok. Sedangkan 

uang makan diberikan setiap hari. Belum ada kebijakan mengenai 

tunjangan maupun asuransi bagi karyawan, kecuali Tunjangan Hari Raya 

(THR) yang diberikan setahun sekali dan uang lembur. Uang lembur 

diberikan pada karyawan yang harus tetap bekerja pada saat hari-hari 

libur nasional. Perhitungan besarnya uang lembur dihitung dengan 

rumus: 

 

 
Penentuan besar kecilnya gaji didasarkan pada tiga pertimbangan, 

yaitu: posisi dalam organisasi, masa kerja dan prestasi kerja. Penilaian 

prestasi kerja merupakan kewenangan manajer operasional. Penilaian 

dilakukan  berdasarkan pengamatan setiap hari secara langsung dan 

mendengarkan pendapat atau masukan dari karyawan maupun pelanggan.  

5. Bukti Fisik 

Karena salah satu karakteristik jasa adalah intangible, maka konsumen 

seringkali melihat tampilah fisik suatu institusi jasa dalam memberi penilaian. 

Demikin juga halnya dengan warnet. Konsumen biasanya melihat sebuah warnet 

Gaji pokok 
Uang lembur 

Jumlah hari kerja 
Jumlah hari lembur = x 
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dari disain tata letak workstation (sehubungan dengan privasi), kemampuan 

komputer, ruangan yang dingin (full AC), full music, penampilan karyawan dan 

bahkan terkadang lapangan parkir. 

 

 

 

 

a. Layout 

Gambar 3.2 

Layout Lantai Satu HAWAII INTERNET CAFÉ 
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Sumber : Data Primer 
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Gambar 3.3 

Layout Lantai Dua HAWAII INTERNET CAFÉ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data Primer 
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Keterangan Gambar 3.3 

A : Ruang Workstation 

B : Ruang Workstation 

C : Mushola dan Ruang Istirahat 

D : Tangga 

  A1-A30 : Workstation biasa 
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Keterangan Gambar 3.2  

A : Ruang Server 

B : Meja Kasir 

C : Meja Display 

D : Almari Display 

E : Non-Smoking Area 

F : Tangga menuju Lantai Satu 

G : Smoking Area 

 

H : Dapur 

I : Kamar Mandi 

J : Tanah Kosong 

K : Meja Petugas Parkir 

P : Tempat Parkir 

VIP 1-6 : Workstation untuk Ruang VIP 

1-34 : Workstation biasa 

Beberapa warnet mendisain tata letak workstationnya dengan 

membuat bilik-bilik. Tujuannya adalah menjamin privasi pelanggan. Namun 

HAWAII INTERNET CAFÉ   dengan gedung berlantai dua yang berukuran 

18 meter x 17 meter,  mendisain tata letak workstation tidak dengan bilik 

melainkan hanya diberi sekat antara workstation satu dengan yang lainnya, 

kecuali untuk VIP. (Gambar 3.2 dan 3.3). Beberapa pelanggan menyatakan 

disain ini tidak nyaman dan tidak menjamin privasi, karena sangat mudah 

bagi seorang pelanggan untuk melihat layar monitor pelanggan yang lain. 

Kebijakan tata letak ini bukan tanpa alasan. Manajemen 

mengemukakan beberapa pertimbangan dalam membuat kebijakan ini. 

Pertimbangan utama adalah masalah biaya. Workstation dengan bilik akan 

memakan biaya yang jauh lebih besar. Selain itu juga bisa menurunkan biaya 

koneksi yang dibebankan. Semakin banyak workstation, semakin kecil biaya 

koneksi yang ditanggung tiap workstation. Masalah efisiensi tempat menjadi 

pertimbangan berikutnya. Workstation dengan bilik memakan tempat yang 

lebih luas dibandingkan bila hanya dengan sekat.  
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Keuntungan dari kebijakan ini sehubungan dengan efisiensi tempat 

dan biaya koneksi adalah HAWAII INTERNET CAFÉ dapat menempatkan 

lebih banyak workstation baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Yang 

berarti biaya koneksipun  bisa ditekan. Sehingga harga yang dibebankan 

kepada konsumen juga lebih murah. 

Alasan lain adalah untuk pengendalian. Yang dimaksud dengan 

pengendalian adalah memberi pembelajaran  moral dan etika kepada 

pelanggan. Dengan layout yang sedemikian rupa diharapkan dapat membatasi 

perilaku pelanggan dalam mengakses situs-situs yang tidak mendidik dan 

merusak moral. Selain itu juga melatih pelanggan mengendalikan diri untuk 

tidak melihat layar monitor pelanggan yang lain walaupun kesempatan untuk 

itu sangat terbuka luas. Pelanggan dituntut untuk memiliki etika dan 

menghargai privasi orang lain tanpa harus menggunakan bilik. 

b. Perangkat Komputer 

Kecepatan akses internet dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah kemampuan komputer yang digunakan baik sebagai server 

maupun workstation. Kemampuan komputer dapat dilihat dari  hardware dan 

prosesor yang digunakan. Standar minimal bagi seperangkat komputer 

sebagai media untuk mengakses internet adalah menggunakan prosesor   

Pentium 2  dengan RAM 128-256 KBPS. Selain itu  diperlukan pula monitor 

VGA 32 MG dan DVB. Dalam tabel III.4 berikut, disajikan spesifikasi 

hardware dan prosesor komputer yang digunakan HAWAII INTERNET 

CAFÉ sebagai server dan workstation. 
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Tabel III.4 

Spesifikasi Hardware Komputer 

yang digunakan HAWAII INTERNET CAFÉ  

 

Hardware Server Workstation 

Prose

sor  

Pentium 3, 450/850 MH 1. Pentium 2, 266 MH 

2. Pentium 2, 233 MMX 

3. AMDK 6 

RAM 256-512 KBPS 1. 64 KBPS 

2. 64 KBPS 

3. 32-64 KBPS 

Monitor  Digital Full Screen Digital Full Screen 

DVB DVB yang digunakan adalah DVB standar  dari ISP 

Sumber: Data Primer 
 

c. Bukti fisik lain 

Selain kedua hal diatas, HAWAII INTERNET CAFÉ juga selalu 

berusaha menunjukkan penampilan fisik yang sesuai dengan harapan 

pelanggan. Ruangan yang selalu bersih, beraroma harum, full AC, dan full 

music adalah perwujudan dari keseriusan manajemen dalam mengelola 

pelanggan.  

Untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pelanggan dalam 

mengakses internet, manajemen memasang Generator Set. Jika 

sewaktu-waktu aliran listrik terputus, secara otomatis Gen-Set akan  hidup 

dan  menghasilkan aliran listrik. Sehingga pelanggan tidak perlu menunggu 

terlalu lama atau bahkan meninggalkan warnet karena listrik putus. 
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Bagi pelanggan yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil, 

disediakan areal parkir yang cukup luas serta tanpa biaya penitipan (gratis). 

Untuk menjamin keamanan, manajemen menempatkan seorang petugas 

parkir untuk tiap shiff. 

Yang tak kalah penting dari semua hal diatas adalah bahwa setiap 

karyawan HAWAII INTERNET CAFÉ dituntut selalu tampil rapi, bersih, 

sopan, dan tentu saja ramah. Hingga saat ini memang belum ada kebijakan 

mengenai pakaian seragam bagi karyawan. Karyawan hanya harus memakai 

bawahan warna hitam dan atasan warna terang. Untuk karyawan wanita 

diharuskan memakai rok yang tidak terlalu ketat dan tidak terlalu pendek. 

Manajer operasional sebagai orang yang bertanggung jawab tiap harinya 

selalu mengingatkan setiap karyawan untuk melayani pelanggan dengan 

ramah dan murah senyum. 

6. Proses 
 

Proses meliputi prosedur, mekanisme dan alur kegiatan dalam 

penyampaian jasa  dan sistem operasional. Secara sederhana adalah bagaimana 

proses jasa dihasilkan hingga bisa dinikmati oleh pelanggan.  

Secara singkat, proses penyampaian jasa akses internet HAWAII 

INTERNET CAFÉ adalah: "HAWAII INTERNET CAFÉ membeli hak akses 

internet atau biasa disebut bandwidth dari ISP. Kemudian dengan sistem LAN 

(Local Area Network) akses tersebut dipecah untuk masing-masing workstation 

dan bisa dinikmati oleh pelanggan". Bandwidth yang dibeli oleh HAWAII 

INTERNET CAFÉ adalah sistem broadband yaitu menggunakan satelit. Kelebihan 
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sistem broadband adalah potensi masalah yang mungkin terjadi bisa diminimalis, 

dan akses lebih cepat. 

 

Berlangsungnya proses diatas didukung oleh adanya media berupa 

jaringan fisik yang cukup banyak. Gambar 3.4 menunjukkan keseluruhan proses 

yang harus dilalui oleh HAWAII INTERNET CAFÉ dalam menyediakan jasa 

akses internet bagi pelanggannya. 

"HAWAII INTERNET CAFÉ membeli broadband pada ISP Interpacket 

Amerika. ISP tersebut mengirimkan sinyal ke satelit. Kemudian satelit 

mengirimkan sinyal kepada HAWAII INTERNET CAFÉ. Untuk menerima sinyal 

tersebut HAWAII INTERNET CAFÉ harus menyediakan sebuah parabola. Sinyal 

tersebut berupa sinyal analog. Sinyal diteruskan ke Server HAWAII INTERNET 

CAFÉ  melalui sebuah alat yang disebut DVB. DVB berfungsi mengubah sinyal 

analog menjadi sinyal digital yang dapat diterima oleh seperangkat komputer. 

Data yang masuk ke server dipecah-pecah supaya bisa dibagikan baik kepada 

LAN untuk HAWAII INTERNET CAFÉ maupun kepada MALIBU INTERNET 

CAFÉ, ALOHA INTERNET CAFÉ dan NEW MELLENIUM. Di HAWAII 

INTERNET CAFÉ akses internet bisa langsung dinikmati oleh user melalui 

workstation.  

Bagi ketiga warnet yang lain, HAWAII INTERNET CAFÉ berfungsi 

sebagai ISP. Data dikirim ke ketiga warnet tersebut dengan sistem wavelan atau 

menggunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui tower. Masing-masing 

warnet memiliki tower yang berfungsi untuk menerima gelombang dari HAWAII 
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INTERNET CAFÉ dan meneruskan gelombang tersebut kepada server. Kemudian 

server memecah data yang diterimanya kepada LAN untuk bisa dinikmati oleh 

pelanggan-pelanggan MALIBU INTERNET CAFÉ, ALOHA INTERNET CAFÉ, 

dan NEW MILLENIUM". 

Gambar 3.4 
 

Proses Jasa Dihasilkan Hingga Bisa Dinikmati oleh Pelanggan 

HAWAII INTERNET CAFÉ 
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Sumber: Data Primer
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D. Gambaran Umum Responden 
 
 

Responden yang menjadi subyek penelitian adalah user HAWAII 

INTERNET CAFÉ. Sampel sebanyak 60 orang diambil dengan metode 

convenience sampling dan metode purposive sampling. Data primer yang 

diperoleh dari responden merupakan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 

15-30 Oktober 2002. Penyebaran kuesioner dilakukan langsung di HAWAII 

INTERNET CAFÉ, dengan cara memberikan kuesioner langsung pada user yang 

sedang atau telah selesai mengakses internet. 

Berikut ini adalah rangkuman gambaran umum responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pendidikan sekarang, ketertarikan terhadap internet, lama tiap 

kali mengakses, frekuensi kunjungan ke warnet, dan seberapa penting internet 

bagi mereka. 

1. Gambaran tentang Jenis kelamin Responden  

Tabel III.5 

Gambaran tentang Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Laki-laki 46 76,67% 

Perempuan 14 23.33% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa user HAWAII INTERNET CAFÉ 

yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah  laki-laki 

yaitu sebesar 76,67%, sedangkan responden perempuan hanya 23.33%.  
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2. Gambaran tentang Usia Responden   

Tabel III.6 

L. Gambaran tentang Usia Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

Kurang dari 15 tahun 1 1,67% 

15-20 tahun 18 30% 

21-25 tahun 34 56,67% 

Lebih dari 25 tahun 7 11,66% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 

15-25 tahun (86,67%). Kenyataan ini senada dengan data yang diperoleh dari 

hasil survei oleh Ferdinand Lamak dkk (Warta Ekonomi, 2 April 2001, h.29), 

yaitu bahwa sebesar 24 % pengakses internet di Indonesia berusia 15-19 tahun, 

sedangkan pengakses internet yang berusia 20-24 tahun sebanyak 30 %. 

3. Gambaran tentang Pendidikan Sekarang Responden  

M. Tabel III.7 

Gambaran tentang Pendidikan Sekarang Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMP 1 1,67% 

SMA 2 3,33% 

Perguruan Tinggi 48 80% 

Lain-lain 9 15% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 
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Sesuai dengan segmen pasar yang ditetapkan oleh manajemen, data 

diatas menunjukkan bahwa user HAWAII  INTERNET CAFÉ sebagian besar 

adalah mahasiswa yaitu sebesar 80 % dari keseluruhan sample. Karena lokasinya 

yang  sangat dekat dengan kampus Universitas Sebelas Maret, maka besar 

kemungkinan user HAWAII INTERNET CAFÉ bukan hanya pelajar dan 

mahasiswa namun juga kalangan dosen atau bahkan pengusaha. Walau tidak 

terlalu banyak, namun ternyata sebesar 15 % dari responden adalah bukan pelajar 

atau mahasiswa. Angka ini bahkan lebih besar dari keseluruhan jumlah responden 

pelajar yang hanya 5 % dari keseluruhan responden. 

4. Gambaran tentang yang Paling Menarik dari Internet manurut 

Responden 

Tabel III.8 

Gambaran tentang yang Paling Menarik dari Internet 

 manurut Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Informasi 37 61,67% 

Chatting 10 16,67% 

E-mail 5 8,33% 

Lain-lain 8 13,33% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Data diatas membuktikan pernyataan yang telah dikemukakan dalam 

BAB I, yaitu bahwa "Secara umum dapat dinyatakan bahwa komunikasi dan 

pencarian informasi adalah daya tarik utama internet. (Laudon & Laudon, 

sebagaimana dikutip Tjiptono & Santoso, 2000)". Dari 60 orang responden, 
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sebanyak 61,67 % orang menyatakan bahwa mencari dan mendapatkan informasi 

adalah hal yang menarik dari kegiatan mengakses internet. Sedangkan untuk 

kemudahan berkomunikasi, 16,67% responden menyatakan bahwa chatting adalah 

sarana yang lebih menarik dibandingkan E-mail (hanya 8,33 %). Hal ini mungkin 

karena daya tarik chatting yang membuka kesempatan yang luas bagi kita untuk 

bisa ngobrol dan berkenalan dengan lebih dari satu orang sekaligus. 

5. Gambaran tentang Lama Responden Setiap Kali Mengakses Internet 

Tabel III.9 

Gambaran tentang Lamanya Responden  

Setiap Kali Mengakses Internet 

Lama Frekuensi Persentase 

Rata-rata kurang dari 1 jam 5 8,33% 

1-2 jam 35 58,33% 

Lebih dari 2 jam-3 jam 13 21,67% 

Lebih dari 3 jam 7 11,67% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Lebih dari separoh responden (58,33%) menggunakan jasa akses internet 

HAWAII INTERNET CAFÉ selama 1-2 jam. 21,67% dari keseluruhan responden  

mengakses selama lebih dari 2 jam-3 jam dan yang mengakses lebih dari 3 jam 

lamanya sebanyak 11,67%. Sedangkan yang menyediakan waktu kurang dari 1 

jam untuk mengakses internet hanya 8,33 % responden. Data ini menunjukkan 

bahwa kebijakan manajerial HAWAII INTERNET CAFÉ telah berhasil membuat 

user merasa nyaman dan betah berlama-lama mengakses internet di sana. 
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6. Gambaran tentang Pentingnya Fungsi Internet bagi Responden 

Tabel III.10 

Gambaran tentang Pentingnya Fungsi Internet bagi Responden 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Sangat Penting 17 28,33% 

Penting 30 50% 

Biasa saja 13 21,67% 

Tidak penting 0 0% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Meskipun sebagian responden (21,67%) menganggap internet tidak 

terlalu berperan penting dalam kehidupan mereka, namun sebagian besar 

responden (78,33%) menyatakan bahwa internet punya fungsi yang penting 

bahkan sangat penting bagi hidup mereka. Mungkin bukan hanya untuk 

kepentingan sekolah, kuliah atau pekerjaan, namun juga untuk kehidupan pribadi. 

Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi manajemen HAWAII 

INTERNET CAFÉ untuk lebih meningkatkan keseriusan dalam mengelola kualitas 

jasanya. 
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7. Gambaran tentang Frekuensi Kunjungan Responden ke Warnet 

Tabel III.11 

Gambaran tentang Frekuensi Kunjungan Responden ke Warnet 

Frekuensi Kunjungan Frekuensi Persentase 

1 kali 13 21,67% 

2 kali 18 30% 

3 kali 9 15% 

Lebih dari 3 kali 20 33,33% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Data Primer diolah 

Sebanyak 21,67% responden mengunjungi warnet hanya 1 kali seminggu, 

30% responden datang ke warnet 2 kali seminggu, responden yang mengunjungi 

warnet 3 kali seminggu sebanyak 15%, sedangkan sisanya sebanyak 33,33% 

responden datang ke warnet lebih dari 3 kali seminggu . Hal ini mengindikasikan 

adanya aktifitas pembelian ulang jasa akses internet yang cukup tinggi oleh 

pelanggan HAWAII INTERNET CAFÉ. Pelanggan mungkin menilai jasa yang 

diberikan oleh manajemen memiliki nilai lebih dan paling tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan.  
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BAB IV 

 

ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

 

1. Tabulasi Hasil Jawaban Responden 
 
 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang 

diberikan secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarkan terdiri atas bagian pokok, 

yaitu: 

1. Kuesioner yang berisi pernyataan tentang harapan pelanggan terhadap 

kualitas jasa pelayanan suatu warung internet. 

2. Kuesioner yang berisi pernyataan tentang penilaian pelanggan terhadap 

kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Kuesioner ini dikembangkan dari model SERVQUAL yang dikemukakan oleh Parasuraman dkk. 

Dari model tersebut, penulis merumuskan 25 bulir pernyataan yang terdistribusi pada kelima 

dimensi kualitas jasa (reliability, responsiveness, asuurance, empathy dan tangibles) untuk 

masing-masing bagian pokok kuesioner di  atas. Distribusi bulir-bulir pernyataan tersebut adalah: 

1. Dimensi Reliability  : 4 pernyataan (no. 1-4) 

2. Dimensi Responsiveness  : 3 pernyataan (no 5-7) 

3. Dimensi Assurance  : 6 pernyataan (no 8-13) 

4. Dimensi Empathy  : 4 pernyataan (no 14-17) 

5. Dimensi Tangibles  : 8 pernyataan (no 18-25) 

Seluruh pernyataan pada kedua bagian kuesioner tersebut memiliki 

alternatif jawaban mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), 

Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing jawaban diberi 

skor SS=5, S=4, R=3, TS=2, STS=1. Hasil penskoran dapat dilihat pada lampiran. 

Dari 60 responden yang mengisi kuesioner, diperoleh data: 

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



 115 

Tabel IV.1 

Tabulasi Hasil Jawaban Responden 

Data Harapan Pelanggan 

DATA HARAPAN 
Dimensi Bulir SS S R TS STS 

Reliability 1 46 14 . . . 
 2 45 14 1 . . 
 3 45 14 1 . . 
 4 40 19 1 . . 

Responsiveness 5 45 15 . . . 
 6 35 22 2 1 . 
 7 38 22 . . . 

Assurance 8 31 29 . . . 
 9 37 23 . . . 
 10 42 18 . . . 
 11 26 33 1 . . 
 12 26 32 2 . . 
 13 47 11 1 . . 

Empathy 14 21 23 10 6 . 
 15 7 20 14 17 2 
 16 17 34 6 3 . 
 17 23 34 3 . . 

Tangibles 18 29 25 5 1 . 
 19 40 19 1 . . 
 20 40 20 . . . 
 21 32 25 1 2 . 
 22 21 35 3 1 . 
 23 24 36 . . . 
 24 39 20 1 . . 
 25 35 23 2 . . 

Sumber: Data Primer diolah 

 

 

 

Tabel IV.2 

Tabulasi Hasil Jawaban Responden 

Data Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ  
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N. DATA KINERJA PELAYANAN 

 HAWAII INTERNET CAFÉ 
Dimensi Bulir SS S R TS STS 

Reliability 1 31 27 2 . . 
 2 24 28 7 1 . 
 3 15 32 10 3 . 
 4 15 34 10 1 . 

Responsiveness 5 20 30 9 1 . 
 6 13 33 12 2 . 
 7 14 32 12 2 . 

Assurance 8 12 33 14 1 . 
 9 16 38 6 . . 
 10 19 29 11 1 . 
 11 18 33 9 . . 
 12 11 37 12 . . 
 13 15 26 17 2 . 

Empathy 14 6 25 17 11 1 
 15 4 18 21 14 3 
 16 8 32 15 5 . 
 17 9 33 15 3 . 

Tangibles 18 14 35 9 1 1 
 19 11 22 15 10 2 
 20 7 25 19 8 1 
 21 10 33 9 7 1 
 22 13 39 7 1 . 
 23 22 36 1 1 . 
 24 13 26 11 10 . 
 25 18 32 5 3 2 

Sumber: Data Primer diolah 

 
B. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

 
Untuk memperoleh data dari responden digunkan instrumen penelitian 

yang berupa kuesioner yang terdiri dari sejumlah pernyataan. Informasi yang 

akurat dan obyektif dari responden sangat diperlukan karena kesimpulan 

penelitian hanya akan dipercaya apabila didasarkan pada informasi yang juga 

dapat dipercaya (Azwar, 1997). Selain itu ketepatan pengujian suatu hipotesis 

penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian 

tersebut. Pengujian hipotesis penelitian tidak akan mengenai sasaran bila data 
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yang dipakai untuk menguji hipotesis merupakan data yang tidak reliabel dan 

tidak menggambarkan secara tepat konsep yang akan diukur (Ancok, 1989 dalam 

Asakdiyah, 2000).  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi pokok pengukuran yang dilakukan oleh 

instrumen tersebut. Sedangkan kata validitas berasal dari kata Validity yang 

berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi bila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dengan demikian valid tidaknya suatu 

alat ukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan 

pengukuran yang  dikehendaki dengan tepat (Azwar, 1997). 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode korelasi Pearson 

Product Moment yang merupakan suatu tes dengan cara mengkorelasikan antara 

skor masing-masing bulir pernyataan dalam suatu dimensi atau variabel dengan 

skor total dari bulir-bulir tersebut. Untuk memudahkan, perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan program komputer SPSS. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. Adapun rangkuman hasil uji validitas instrumen 

penelitian dari 60 orang responden tersaji tabel IV.3 dan IV.4 berikut: 

 

Tabel IV.3 
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Rangkuman Hasil Uji Validitas Data Harapan Pelanggan 

O. Dimensi 
P. Buli

r 
R P Status 

Reliability 1 0,298 0,21 Valid 

 2 0,32 0,13 Valid 

 3 0,53 0 Valid 

 4 0,61 0 Valid 

Responsiveness 5 0,312 0,15 Valid 

 6 0,38 0,03 Valid 

 7 0,679 0 Valid 

Assurance 8 0,546 0 Valid 

 9 0,514 0 Valid 

 10 0,607 0 Valid 

 11 0,598 0 Valid 

 12 0,512 0 Valid 

 13 0,457 0 Valid 

Empathy 14 0,505 0 Valid 

 15 0,471 0 Valid 

 16 0,482 0 Valid 

 17 0,48 0 Valid 

Tangibles 18 0,439 0 Valid 

 19 0,578 0 Valid 

 20 0,558 0 Valid 

 21 0,589 0 Valid 

 22 0,549 0 Valid 

 23 0,465 0 Valid 

 24 0,432 0,01 Valid 

 25 0,484 0 Valid 

Sumber: Data Primer diolah 

 

Tabel IV.4 
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B Rangkuman Hasil Uji Validitas Data  

 Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ 

Q. Dimensi 
R. Buli

r 
R P Status 

Reliability 1 0,256 0,48 Valid 

 2 0,485 0 Valid 

 3 0,682 0 Valid 

 4 0,655 0 Valid 

Responsiveness 5 0,629 0 Valid 

 6 0,693 0 Valid 

 7 0,737 0 Valid 

Assurance 8 0,479 0 Valid 

 9 0,627 0 Valid 

 10 0,661 0 Valid 

 11 0,610 0 Valid 

 12 0,658 0 Valid 

 13 0,634 0 Valid 

Empathy 14 0,464 0 Valid 

 15 0,352 0,06 Valid 

 16 0,713 0 Valid 

 17 0,780 0 Valid 

Tangibles 18 0,664 0 Valid 

 19 0,667 0 Valid 

 20 0,618 0 Valid 

 21 0,607 0 Valid 

 22 0,637 0 Valid 

 23 0,473 0 Valid 

 24 0,575 0,01 Valid 

 25 0,753 0 Valid 

Sumber: Data Primer diolah 
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Berdasarkan tabel IV.3 dan IV.4, maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji 

validitas bulir-bulir baik harapan pelanggan maupun persepsi pelanggan 

menghasilkan angka yang signifikan pada a = 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

semua bulir pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian ini 

dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama, dan dengan alat ukur yang sama. Secara empirik, 

tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien 

reliabilitas. Koefisien reliabilitas memiliki jarak antara 0 - 1. Menurut Azwar 

(1997) interpretasi terhadap koefisien reliabilitas bersifat relatif. Jika koefisien 

reliabilitas menunjukkan angka disekitar 0,9 sudah dianggap memiliki reliabilitas 

yang memadai. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka koefisien yang 

semakin besar atau semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa  instrumen yang 

digunakan untuk pengambilan data memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi 

(reliabel).  

Dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan Cronbach's 

Alpha. Untuk mempermudah perhitungan, maka digunakan program komputer 

SPSS. Berikut disajikan rangkuman hasil uji reliabilitas terhadap bulir-bulir 

pernyataan dalam kuesioner. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada bagian 

lampiran. 
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Tabel IV.5 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

Data Koef. Reliabilitas Status 

Data Harapan Pelanggan 0,8600 Reliabel 

Data Kinerja Pelayanan  0,9247 Reliabel  

Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil uji reliabilitas baik harapan maupun 

persepsi pelanggan menunjukkan nilai alpha di sekitas 0,9 atau mendekati 1. Karena itu penulis 

berkeyakinan bahwa hasil perhitungan itu telah menghasilkan data yang reliabel. 

 
C. Analisis Gap Antara Harapan Pelanggan dengan Kinerja Pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ 

 
Pengukuran kualitas jasa dilakukan dengan cara mencari gap atau 

kesenjangan antara jasa yang diharapkan oleh konsumen dengan jasa yang 

diterimanya (kinerja jasa). Pengukuran besarnya gap menggunakan analisis model 

SERVQUAL (Service Quality) dengan rumus: 

Skor Kualitas Jasa  =  Skor Kinerja (PS)  –  Skor Harapan (ES) 

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

· Jika skor ES < skor PS  è kualitas jasa ideal atau melebihi harapan 

pelanggan. 

· Jika skor ES = skor PS  è kualitas jasa baik atau sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

· Jika skor ES > skor PS  è kualitas jasa buruk atau tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan. 
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Berdasarkan data dari 60 orang responden, maka besarnya skor rata-rata 

harapan pelanggan, besarnya skor rata-rata kinerja, serta besarnya gap atau  

kesenjangan untuk masing-masing dimensi kualitas jasa adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.6 

Gap Antara Rata-Rata Harapan Pelanggan dengan  

Rata-Rata Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ  

Dimensi Item Kinerja Harapan PS - ES 
  (PS) (ES) (Gap) 

Reliability 1 4,483 4,767 -0,284 
 2 4,25 4,733 -0,483 
 3 3,983 4,733 -0,75 
 4 4,05 4,65 -0,6 

Rata-rata Reliability  4,192 4,721 -0,529 
Responsiveness 5 4,15 4,75 -0,6 

 6 3,95 4,517 -0,567 
 7 3,967 4,633 -0,666 

Rata-rata Respon.  4,022 4,633 -0,611 
Assurance 8 3,933 4,517 -0,584 

 9 4,167 4,617 -0,45 
 10 4,1 4,7 -0,6 
 11 4,15 4,417 -0,267 
 12 3,983 4,4 -0,417 
 13 3,9 4,75 -0,85 

Rata-rata Assurance  4,039 4,567 -0,528 
Empathy 14 3,4 3,983 -0,583 

 15 3,1 3,217 -0,117 
 16 3,717 4,083 -0,366 
 17 3,8 4,333 -0,533 

Rata-rata Empathy  3,504 3,904 -0,4 
Tangibles 18 4 4,383 -0,383 

 19 3,5 4,65 -1,15 
 20 3,483 4,667 -1,184 
 21 3,733 4,45 -0,717 
 22 4,067 4,267 -0,2 
 23 4,317 4,4 -0,083 
 24 3,7 4,633 -0,933 
 25 4,017 4,55 -0,533 

Rata-rata Tangibles  3,852 4,5 -0,648 
Rata-rata Overall  3,916 4,472 -0,556 

 Sumber: Data Primer diolah 
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1. Pembahasan skor rata-rata harapan pelanggan dan skor rata-rata 

kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ 

Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata harapan pelanggan lebih tinggi 

dari pada skor rata-rata kinerja jasa yang diterima pelanggan. Secara berurutan 

skor rata-rata harapan pelanggan dari yang paling tinggi sampai yang paling 

rendah, yaitu dimensi reliability sebesar 4,721; dimensi responsiveness sebesar 

4,633; dimensi assurance sebesar 4,567; dimensi tangibles sebesar 4,5; dan 

dimensi empathy sebesar 3,904. Sedangkan skor rata-rata harapan secara 

keseluruhan adalah 4,472. 

Dengan demikian skor rata-rata harapan pelanggan yang paling tinggi 

adalah  pada dimensi reliability. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan 

sangat berharap setiap warung internet memberikan pelayanan tepat sesuai yang 

dijanjikan. Dalam tabel diatas terlihat bahwa pernyataan mengenai ketepatan jam 

buka  warnet memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu 4,767. Hal ini berarti bahwa 

pelanggan sangat berharap jam buka warnet selalu tepat waktu. Namun pelanggan 

hanya sedikit berharap manajemen dan karyawan warnet menunjukkan 

kesungguhan atau keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

Skor rata-rata harapan pelanggan yang terendah pada dimensi Empathy. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan atau user sebuah warnet sedikit berharap  

adanya perhatian yang tulus dan bersifat pribadi dari manajemen dan karyawan 

warnet kepada user. Misalnya karyawan dan user tidak perlu harus saling 

mengenal secara pribadi, atau user tidak terlalu mengharapkan adanya sistem 

member (keanggotaan) karena seringkali tetap saja tidak ada perbedaan yang 

cukup signifikan antara member dengan bukan member. Namun pelanggan sangat 
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berharap bahwa sebuah warnet bisa menyediakan waktu beropersi yang nyaman 

den sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini ditunjukkan dengan skor 

rata-rata harapan yang tertinggi pada dimensi Empathy yaitu sebesar 4,333. 

Skor rata-rata kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ dari skor 

yang paling tinggi sampai skor yang peling rendah secara berurutan adalah: 

dimensi Reliability sebesar 4,192; dimensi Assurance sebesar 4,039; dimensi 

Responsiveness sebesar 4,022; dimensi Tangibles sebesar 3,852; dan dimensi 

Empathy sebesar 3,504. Sedangkan secara keseluruhan skor rata-rata kinerja 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ adalah 3,916. 

Kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ pada dimensi Reliability 

memiliki skor rata-rata tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan 

atau user HAWAII INTERNET CAFÉ mempunyai pengalaman yang baik dan 

memadai tentang ketepatan penyampaian jasa sesuai yang dijanjikan oleh 

HAWAII INTERNET CAFÉ.  Misalnya HAWAII INTERNET CAFÉ benar-benar  

buka selama 24 jam non-stop. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata 4,483 

yang merupakan skor rata-rata kinerja tertinggi pada dimensi Reliability. Selain 

itu HAWAII INTERNET CAFÉ juga benar-benar memberikan diskon pada 

saat-saat tertentu (ulang tahun, saat shift III), walaupun rata-rata pelanggan tidak 

terlalu mengalaminya. Keadaan ini ditunjukkan dengan skor rata-rata kinerja 

terendah yaitu 3,983. 

Skor rata-rata kinerja HAWAII INTERNET CAFÉ yang terendah adalah 

pada dimensi Empathy. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan kurang 

dapat merasakan atau menikmati pelayanan  HAWAII INTERNET CAFÉ dalam 

dimensi Empathy . Tidak adanya perhatian yang tulus dan bersifat individual dan 
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pribadi kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan, 

dapat dilihat dari tidak adanya sistem member yang walau sedikit biasanya 

memberikan keuntungan bagi pelanggan yang menjadi member, serta pelanggan 

dan karyawan yang  tidak saling mengenal, sehingga tidak dapat terjalin 

komunikasi yang baik sebagai sarana untuk mengetahui baik kebutuhan, harapan 

maupun keluhan dari pelanggan. Namun disisi lain HAWAII INTERNET CAFÉ 

telah berhasil membuat pelanggan menikmati jam buka yang nyaman dan sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

2. Pembahasan Gap antara skor rata-rata harapan pelanggan dan skor 

rata-rata kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ 

Dalam tabel IV.6 disajikan pula besarnya Gap antara skor rata-rata 

kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ dan skor rata-rata harapan 

pelanggan. Besarnya Gap pada masing-masing dimensi dari yang paling tinggi 

hingga yang paling rendah secara berurutan adalah: dimensi Tangibles sebesar 

0,648; dimensi Responsiveness sebesar 0,611; dimensi Reliability sebesar 0,5629; 

dimensi Assurance sebesar 0,528; dan dimensi Empathy sebesar 0,4. Sedangkan 

skor rata-rata gap secara keseluruhan adalah 0,556. Berikut adalah pembahasan 

untuk masing-masing dimensi secara berurutan dari yang memiliki nilai Gap 

yang paling tinggi hingga yang paling rendah. 

1. Dimensi Tangibles  

Pada dimensi ini Gap tertinggi sebesar 1,184 adalah pada pernyataan 

mengenai kondisi fisik perangkat keras komputer (keyboard, monitor, CPU 

dll) dan sarana penunjang (printer,  scanner, earphone)  yang digunakan. 

Rata-rata pelanggan sangat mengharapkan perangkat keras komputer 
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(keyboard, monitor, CPU dll) dan sarana penunjang (printer,  scanner, 

earphone) yang digunakan oleh sebuah warnet secara fisik dalam keadaan 

baik (skor rata-rata harapan sebesar 4,667).  

Namun HAWAII INTERNET CAFÉ belum bisa memenuhi harapan 

pelanggan untuk menyediakan perangkat keras komputer (keyboard, monitor, 

CPU dll) dan sarana penunjang (printer,  scanner, earphone) yang kondisi fisiknya 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata kinerja pelayanan HAWAII 

INTERNET CAFÉ pada pernyataan ini yaitu sebesar 3,483, adalah yang terendah 

dalam dimensi Tangibles. Gap terbesar kedua yaitu 1,15, tampak pada pernyataan 

tentang tersedia atau tidaknya fasilitas penunjang seperti printer, scanner, dan 

head-phone. Sebagian besar pelanggan ternyata tidak dapat menikmati 

fasilitas-fasilitas tersebut di HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Sedangkan Gap terendah adalah pada pernyataan mengenai lokasi warnet 

yang mudah dijangkau yaitu sebesar 0,083. Sebagian besar pelanggan jelas 

menyatakan bahwa lokasi HAWAII INTERNET CAFÉ memang mudah 

dijangkau. Hal ini terbukti dengan skor rata-rata kinerja pada pernyataan ini 

sebesar 4,317 adalah yang tertinggi dalam dimensi Tangibles. Rendahnya nilai 

Gap disebabkan karena skor rata-rata harapan pelanggan untuk pernyataan ini 

tidak berbeda jauh dari skor rata-rata kinerjanya, yaitu sebesar 4,4. Hal ini berarti 

bahwa harapan pelanggan akan lokasi warnet yang mudah dijangkau telah 

berhasil dipenuhi oleh HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Secara keseluruhan besarnya Gap pada dimensi Tangibles adalah 0,648. Hal 

ini berarti secara keseluruhan kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ pada 

dimensi Tangibles masih sangat jauh dari harapan pelanggan dan semestinya 
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menjadi prioritas utama untuk diperbaiki terutama masalah kondisi fisik perangkat 

keras yang digunakan dan ketersediaan fasilitas penunjang yang ternyata sangat 

diharapkan oleh pelanggan. 

2. Dimensi Responsiveness  

Penyumbang Gap terbesar (0,666) dalam dimensi ini adalah pernyataan 

mengenai kecepatan dan  ketepatan  pelayanan yang diberikan karyawan 

warnet kepada pelanggan. Pada kenyataannya pelanggan HAWAII 

INTERNET CAFÉ kurang dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tepat. Sedangkan Gap terkecil yaitu sebesar 0,567 terlihat pada pernyataan 

tentang kesediaan karyawan warnet meluangkan waktu untuk menanggapi 

setiap permintaan pelanggan. Hal ini berarti rata-rata pelanggan menilai 

karyawan HAWAII INTERNET CAFÉ selalu mau meluangkan waktu untuk 

menanggapi setiap permintaan pelanggan. 

Secara keseluruhan dimensi Responsiveness memiliki nilai  Gap terbesar 

kedua yaitu sebesar 0,611. Artinya sudah saatnya manajemen HAWAII 

INTERNET CAFÉ meninjau ulang kinerja karyawannya, khususnya karyawan 

yang berhubungan atau melayani pelanggan secara langsung. 

3. Dimensi Reliability  

Dalam dimensi ini nilai Gap terbesar yaitu 0,75 terlihat pada pernyataan 

mengenai pemenuhan janji potongan harga/discount pada saat - saat tertentu. 

Rata-rata pelanggan HAWAII INTERNET CAFÉ  ternyata tidak atau belum 

pernah menikmati pemenuhan janji potongan harga/discount pada saat-saat 

tertentu. Terbukti dengan skor rata-rata kinerja sebesar 3,983 yang adalah 

skor rata-rata kinerja terendah dalam dimensi Reliability.  
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Sedangkan penyumbang Gap terendah, sebesar 0,284 adalah pernyataan 

tentang ketepatan jam buka warnet sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. 

Pernyataan ini juga menyumbangkan skor rata-rata kinerja tertinggi bagi dimensi 

Reliability. Hal ini berarti HAWAII INTERNET CAFÉ telah berhasil meyakinkan 

pelanggan bahwa ia benar-benar selalu buka tepat waktu yaitu 24 jam/ non-stop. 

Secara keseluruhan besarnya Gap pada dimensi Reliability adalah 

0,529. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu penanganan yang lebih serius 

untuk mengelola janji-janji yang belum dapat dinikmati pelanggan, terutama 

janji-janji potongan harga/diskon. 

4. Dimensi Assurance  

Jaminan kecepatan akses menyumbangkan Gap terbesar bagi dimensi 

Assurance. Dalam tabel IV.6 terlihat bahwa pernyataan tentang jaminan 

kecepatan akses memiliki skor rata-rata harapan tertinggi dan skor rata-rata 

kinerja paling rendah, yang menyebabkan terciptanya Gap sebesar 0,85. Hal 

ini berarti pelanggan HAWAII INTERNET CAFÉ belum benar-benar 

menikmati kecepatan akses yang sesuai dengan harapan mereka.  

Sedangkan Gap terkecil tampak pada pernyataan tentang pengetahuan 

dan kemampuan dibidang komputer pada umumnya dan internet pada 

khususnya yang seharusnya dimiliki oleh karyawan warnet, yaitu sebesar 

0,267. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelanggan mengharapkan karyawan 

warnet memiliki pengetahuan dan kemampuan dibidang komputer pada 

umumnya dan internet pada khususnya, dan HAWAII INTERNET CAFÉ 

telah berhasil memenuhinya. 
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Secara keseluruhan dimensi Assurance menciptakan Gap sebesar 0,528, 

tidak berbeda jauh dengan dimensi Reliability. Hal ini berarti bahwa 

manajemen HAWAII INTERNET CAFÉ juga harus memberikan perhatian 

yang besar pada aspek-aspek dimensi Assurance, terutama pada masalah 

kecepatan akses.  

5. Dimensi Empathy  

Pernyataan mengenai perhatian yang diberikan warnet secara individual 

kepada pelanggan  (misal: memiliki sistem member dengan perlakuan khusus 

yang memudahkan dan menguntungkan bagi member) menyumbangkan Gap 

terbesar dalam dimensi Empathy yaitu sebesar 0,583. Pada kenyataannya 

HAWAII INTERNET CAFÉ memang tidak memiliki sistem keanggotaan. 

Sehingga semua pelanggan mendapat pelayanan yang sama. 

Sedangkan Gap paling rendah sebesar 0,117 tampak pada pernyataan 

mengenai perhatian karyawan warnet secara individual kepada pelanggan 

(misal: mereka mengenal secara pribadi para pelanggan). Pernyataan ini juga 

menyumbangkan skor rata-rata harapan dan skor  rata-rata kinerja paling 

rendah bagi dimensi Empathy. Sehingga walaupun pelanggan tidak 

menikmati perhatian secara individual dari karyawan HAWAII INTERNET 

CAFÉ tetap tidak menciptakan kesenjangan yang besar karena pelanggan 

sekaligus juga tidak terlalu mengharapkan adanya perhatian secara individual 

dari karyawan. Pelanggan merasa mereka tidak perlu mengenal seluruh 

karyawan secara pribadi. 

Secara keseluruhan dimensi Empathy menyumbangkan Gap paling 

rendah yaitu sebesar 0,4. Walaupun demikian tetap diperlukan strategi untuk 
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mengelola pelanggan agar tercipta hubungan dan komunikasi yang baik 

antara manajemen dengan pelanggan. 

Secara keseluruhan tampak dalam tabel IV.6 nilai Gap atau skor Kualitas 

Jasa yang seluruhnya negatif (ES > PS), artinya masih terdapat harapan pelanggan 

yang belum terpenuhi oleh pelayanan yang diberikan HAWAII INTERNET 

CAFÉ. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ kepada pelanggan dapat dikatakan masih buruk atau belum sesuai dengan 

harapan pelanggan. 

 
D. Analisis  One-Tailed Paired–Sample t – Test Antara Harapan Pelanggan 

dengan  Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ 

 
Untuk menguji hipotesis: "Diduga pelanggan merasa tidak puas  

terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ"  pada lima 

dimensi kualitas jasa, digunakan One-Tailed Paired–Sample t – Test. Adapun 

ketentuan untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 Ho : µ1 ≤ µ2 Pelanggan merasa puas  terhadap kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

 Ha : µ1 > µ2 Pelanggan merasa tidak puas terhadap kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  

Hasil uji hipotesis dari kelima dimensi kualitas jasa disajikan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel IV.7 

Hasil One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 
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 dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ  

Dimensi D  SD t hitung 
t Tabel 
dengan 

 a = 5% 
Reliability 

Responsiveness 

Assurance 

Empathy 

Tangibles  

2,117 

1,833 

3,167 

1,6 

5,183 

2,379 

2,179 

3,445 

3,070 

5,649 

6,896 

6,523 

7,117 

4,040 

7,109 

1,671 

1,671 

1,671 

1,671 

1,671 

Sumber: Data Primer diolah 
 

Dalam tabel IV.7 dapat dilihat bahwa nilai t hitung baik untuk masing-masing dimensi maupun 

keseluruhan, lebih besar dari nilai t tabel dengan a = 5% dan df =  59 (t hitung > t tabel). Hal ini 

berarti seluruh nilai t berada pada daerah penolakan Ho atau penerimaan Ha. 

Berikut adalah penjelasan hasil One-Tailed Paired–Sample t – Test pada masing-masing dimensi 

kualitas jasa berdasarkan tabel IV.7: 

a. One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 

dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ Pada 

Dimensi Reliability 

Hasil pengujian menunjukkan  nilai t hitung sebesar 6,896. 

Sedangkan nilai t tabel pada a = 5% dan df = 59 adalah 1,671. Hal ini 

berarti t hitung > t tabel è 6,896 > 1,671. Kurva normal akan tampak 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 

Kurva Normal Right-Tail Paired–Sample t – Test  

Dimensi Reliability 

 

 

Ha
Ho

t 0,05

t = 6,896
t hitung > t tabel

  tolak Ho, terima Ha
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Nilai t hitung berada pada daerah menolak Ho, menerima Ha, 

dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" pada dimensi Reliability terbukti secara signifikan. 

b. One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 

dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ Pada 

Dimensi Responsiveness 

Hasil pengujian menunjukkan  nilai t hitung sebesar 6,523. 

Sedangkan nilai t tabel pada a = 5% dan df = 59 adalah 1,671. Hal ini 

berarti t hitung > t tabel è 6,523 > 1,671. Kurva normal akan tampak 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Kurva Normal Right-Tail Paired–Sample t – Test 

Dimensi Responsiveness 

 

 

 

 Nilai t hitung berada pada daerah menolak Ho, menerima Ha, 

dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" pada dimensi Responsiveness terbukti secara signifikan. 

Ha
Ho

t 0,05

 1,671

t = 6,523
t hitung > t tabel

  tolak Ho, terima Ha
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c. One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 

dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ Pada 

Dimensi Assurance 

Hasil pengujian menunjukkan  nilai t hitung sebesar 7,117. 

Sedangkan nilai t tabel pada a = 5% dan df = 59 adalah 1,671. Hal ini 

berarti t hitung > t tabel è 7,117 > 1,671. Kurva normal akan tampak 

sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Kurva Normal Right-Tail Paired–Sample t – Test  

Dimensi Assurance 

 

 

 

 

 
Nilai t hitung berada pada daerah menolak Ho, menerima Ha, 

dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" pada dimensi Assurance terbukti secara signifikan. 

d. One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 

dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ Pada 

Dimensi Empathy 

Hasil pengujian menunjukkan  nilai t hitung sebesar 4,040. 

Sedangkan nilai t tabel pada a = 5% dan df = 59 adalah 1,671. Hal ini 

Ha
Ho

t 0,05

 1,671

t = 7,117
t hitung > t tabel

  tolak Ho, terima Ha
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berarti t hitung > t tabel è 4,040 > 1,671. Kurva normal akan tampak 

sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Kurva Normal Right-Tail Paired–Sample t – Test  

Dimensi Empathy 

 

 

 

 

 
Nilai t hitung berada pada daerah menolak Ho, menerima Ha, 

dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" pada dimensi Empathy terbukti secara signifikan. 

e. One-Tailed Paired–Sample t – Test antara Harapan Pelanggan 

dengan Kinerja Pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ Pada 

Dimensi Tangibles  

Hasil pengujian menunjukkan  nilai t hitung sebesar 7,109. 

Sedangkan nilai t tabel pada a = 5% dan df = 59 adalah 1,671. Hal ini 

berarti t hitung > t tabel è 7,109 > 1,671.  

Kurva normal akan tampak sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Kurva Normal Right-Tail Paired–Sample t – Test  

Dimensi Tangibles 

 

 

 

Ha
Ho

t 0,05

 1,671

t = 4,040
t hitung > t tabel

  tolak Ho, terima Ha

Ha
Ho

t 0,05

 1,671

t = 7,109
t hitung > t tabel

  tolak Ho, terima Ha
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Nilai t hitung berada pada daerah menolak Ho, menerima Ha, 

dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" pada dimensi Tangibles terbukti secara signifikan. 

Dalam tabel IV.7 diatas, terlihat nilai t hitung yang terbesar adalah 

dimensi Assurance, yaitu t=7,117. Hal ini berarti bahwa untuk dapat mencapai 

kepuasan pelanggan, kualitas jasa pelayanan pada dimensi Assurance perlu 

ditempatkan pada prioritas utama untuk mendapatkan penanganan, terutama 

mengenai kecepatan akses yang ternyata menyumbangkan nilai Gap terbesar 

dalam dimensi Assurance.   Nilai t hitung terbesar kedua terlihat pada dimensi 

Tangibles, yaitu t=7,109. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kualitas jasa 

pelayanan pada dimensi Tangibles pun juga memerlukan perhatian yang besar 

untuk segera diperbaiki. Dua dimensi yang memiliki nilai t hitung tertinggi ketiga  

dan keempat adalah dimensi Reliability ® t=6,896 dan dimensi Responsiveness 

® t=6,523. Kedua dimensi inipun tak kalah penting untuk mendapatkan 

penanganan yang serius dalam rangka memuaskan pelanggan. Perbaikan yang 

mendesak terutama mengenai pemenuhan janji potongan harga/diskon pada 

saat-saat tertentu serta pelayanan karyawan yang oleh pelanggan dinilai kurang 

cepat dan tepat sesuai harapan pelanggan. Sedangkan dimensi Empathy 

menyumbangkan nilai t hitung yang terendah, yaitu t=4,040. Namun bukan berarti 

dimensi ini dapat diabaikan atau dianggap kurang perlu mendapat perhatian, 

karena walau bagaimanapun dimensi Empathy tetap juga mempunyai andil dalam 
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terciptanya ketidakpuasan pelanggan akan kualitas jasa pelayanan HAWAII  

INTERNET CAFÉ. 
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BAB V 
 
 

S. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan  
 
 

Dari hasil analisis yang dilakukan, baik analisis Gap maupun analisis 

One-Tailed Paired–Sample t – Test antara harapan pelanggan dengan kinerja 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ dapat disimpulkan: 

1. Hasil perhitungan analisis Gap antara harapan pelanggan dengan kinerja 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ menunjukkan skor rata-rata harapan 

pelanggan lebih besar daripada skor rata-rata kinerja pelayanan HAWAII 

INTERNET CAFÉ (ES > PS) sehingga Skor Kualitas Jasa seluruhnya negatif. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik secara 

keseluruhan maupun pada tiap-tiap dimensi kualitas jasa, kualitas pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ masih buruk atau tidak sesuai dengan harapan 

pelanggan. Sehingga hipotesis: "Diduga kualitas jasa HAWAII 

INTERNET CAFÉ masih buruk atau tidak sesuai dengan harapan 

pelanggan" terbukti kebenarannya. 

2. Hasil analisis One-Tailed Paired–Sample t – Test antara harapan pelanggan 

dengan kinerja pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ menunjukkan nilai      

t hitung lebih besar dari nilai t tabel (menolak Ho, menerima Ha). Sehingga 

dapat disimpilkan bahwa ternyata pelanggan merasa tidak puas akan kualitas 

jasa pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ.  
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Dengan demikian hipotesis yang berbunyi: "Diduga pelanggan merasa 

tidak puas  terhadap kualitas jasa pelayanan HAWAII INTERNET 

CAFÉ" terbukti secara signifikan. 

3. Dari hasil analisis One-Tailed Paired–Sample t – Test dapat ditarik 

kesimpulan pula bahwa dimensi Assurance menyumbangkan andil terbesar 

dalam terciptanya ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung dimensi 

Assurance adalah yang terbesar. Sedangkan yang memiliki andil terkecil 

dalam terciptanya ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan 

HAWAII INTERNET CAFÉ adalah dimensi Empathy dengan nilai t hitung 

terkecil. 

 
B. Saran  
 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggan menilai kualitas jasa 

pelayanan HAWAII INTERNET CAFÉ tidak sesuai dengan harapan mereka atau 

masih kurang baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Artinya 

diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kinerja agar sesuai dengan 

harapan pelanggan. Untuk itu penulis menyarankan beberapa alternatif perbaikan 

pada setiap dimensi kualitas jasa, sebagai berikut: 

1. Membangun komitmen bersama antara manajemen dengan seluruh karyawan 

HAWAII INTERNET CAFÉ untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan. è 

Saat ini persaingan bisnis warnet semakin tajam dan pelanggan semakin kritis 

dalam memilih warnet. Untuk dapat terus bertahan, berkembang dan 

mendapatkan keuntungan kompetitif, tidak cukup hanya dengan mengelola 
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harga dan kecepatan. Sudah saatnya manajemen HAWAII INTERNET CAFÉ 

memberikan jasa yang berkualitas tinggi dengan mengutamakan pelayanan 

yang lebih baik kepada pelanggan. 

2. Mengganti beberapa hardware komputer yang kondisinya tidak baik. 

Beberapa keyboard sudah tidak terbaca  lagi hurufnya. Kondisi ini sangat 

menyulitkan pelanggan. Atau jika tidak diganti diusahakan perbaikan dengan 

memasang kertas bertuliskan huruf pada masing-masing tombol. 

3. Menyediakan headphone-fasilitas pendukung yang paling sering dicari oleh 

user warnet. Untuk mengatasi resiko hilang atau cepat rusak jika dipasang 

pada workstation, penulis menyarankan agar dibuat sistem peminjaman 

headphone. Pelanggan hanya bisa memakai headphone dengan meminjam 

pada meja kasir dan menyebutkan nomor workstation serta meninggalkan 

kartu identitas. Sedangkan bagian kasir harus punya catatan khusus 

peminjaman headphone, dan dilengkapi dengan ketrampilan untuk 

memasangkan headphone pada CPU. 

4. Berdasarkan keluhan beberapa pelanggan, pada beberapa workstation, 

aplikasi billing menunjukkan waktu dan biaya pemakaian yang tidak sesuai 

dengan yang ditunjukkan oleh aplikasi billing pada meja kasir (lebih cepat). 

Keadaan ini membuat  pelanggan tidak tenang, karena merasa baru saja mulai 

menggunakan tetapi biaya yang dibebankan sudah sangat mahal. Penulis 

menyarankan untuk me-reset program aplikasi billing yang digunakan. 

5. Membina karyawan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan kepuasan 

pelanggan. Penulis menyarankan 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu: 

a. Meningkatkan ketrampilan dengan pelatihan-pelatihan secara berkala 
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b. Efisiensi kerja yang ditekankan pada mengurangi frekuensi kesalahan 

c. Keramahan (pelanggan didahulukan, mengerti kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, membina hubungan baik, tidak membedakan perlakuan, dan 

bersikap fleksibel pada pelanggan). Misalnya ketika pelanggan datang 

berusaha langsung tersenyum dan menunjukkan workstation yang 

kosong, dengan segera menanggapi kesulitan yang dihadapi pelanggan. 

d. Kebanggaan, artinya bangga dengan pekerjaannya. 

6. Menginformasikan kembali kepada pelanggan bahwa fasilitas gratis 

mengakses internet selama 1 jam bagi pelanggan yang berulang tahun dan 

bagi pelanggan yang memiliki bukti mengakses selama 10 jam  dengan nama 

user yang sama, masih berlaku. Perlu dicantumkan pula syarat-syarat untuk 

mendapatkan fasilitas tersebut. Sedapat mungkin informasi  tersebut disusun 

dengan menarik dan disampaikan langsung kepada tiap pelanggan. Untuk 

menyampaikan secara langsung kepada pelanggan dapat dilakukan dengan 

cara memberikan informasi bersamaan dengan tanda bukti mengakses ketika 

pelanggan membayar di meja kasir. 

7. Ketika terjadi masalah pada sistem koneksi yang mengakibatkan akses 

menjadi sangat lambat, manajemen semestinya menginformasikan pada 

pelanggan apa penyebabnya. Sehingga pelanggan tidak begitu saja menilai 

bahwa akses internet di HAWAII INTERNET CAFÉ sangat lambat. 

8. Membuat sistem member atau keanggotaan dengan perlakuan khusus è 

gratis scanning 1 lembar tiap kali scanning, secara otomatis mendapat gratis 

mengakses selama 1 jam bagi member yang berulang tahun. 
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9. Menginformasikan langsung kepada pelanggan yang menggunakan 

workstation di lantai atas untuk menggunakan fasilitas "help" pada aplikasi 

informasi billing untuk meminta bantuan bila mengalami kesulitan serta 

menyediakan informasi yang sama dalam bentuk tertulis pada tiap-tiap 

workstation. 

Informasi diatas diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak manajemen HAWAII 
INTERNET CAFÉ untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan menciptakan kepuasan pelanggan. 
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