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ABSTRACT
Infancy and the toddler is the most excellent time to receive the nutrition, the better the nutrition obtained,
the better the child's physical development, especially brain development. To meet the nutrition, Air Susu Ibu
(ASI) is a food that is first and foremost for children aged 0-6 months. However, after the age of 6 months
following the growth and development of children, breast milk alone is no longer sufficient nutritional
requirements, therefore children should be given MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu). One dairy
products have a good market is a formula. Decision Support Systems made in this study can make a
recommendation on dairy products in accordance with the desired nutritional content. The criteria used in
this system is the taste, price criteria, and the criteria for nutrient content. Focusing on the nutrient content
criteria which includes AA and DHA, prebiotics and probiotics, Lactoferrin / Beta-carotene, Omega 3 and
Omega 6, Protein, Fat, Energy, and Vitamin. The ratio of interest criteria is processed by using AHP taken
its weight. The weights are derived from the AHP and calculated by WP method to obtain a list of
recommended milk.
Keywords : Decision Support Systems, Toddler Formula Milk, AHP, WP.

I. PENDAHULUAN
Perkembangan jaman menuntut adanya
perubahan dan sekaligus inovasi, perubahan
ini sangat tampak dengan ketatnya persaingan
usaha. Bidang promosi, pelayanan dan
kualitas kerja agar penjualan dan pemasukan
perusahaan dari usaha jasa servis dan
penjualan sparepart tersebut dapat meningkat.
Peranan promosi pada suatu perusahaan
menjadi sangat penting untuk mengenalkan
produk perusahaan pada masyarakat supaya
mengetahui jasa apa yang ditawarkan
perusahaan, dimana perusahaan harus
memakai konsep yang tepat supaya dapat
memenangkan persaingan bisnis.
Era
perubahan
jaman
MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean) menjadikan
persaingan semakin ketat karena tenaga ahli
dari negara lain bebas untuk bekerja di negara
yang tergabung dalam organisasi MEA untuk
mencari uang dan meningkatkan keahliannya
dalam kompetisi untuk persaingan usaha.
Semakin tingginya tingkat persaingan bisnis
lokal
maupun
global
dan
kondisi
ketidakpastian, memaksa perusahaan untuk
mencapai keunggulan kompetitif agar mampu
bersaing di pasar global. Persaingan yang
semakin ketat ini, membuat perusahaan
menggunakan berbagai strategi promosi untuk
menarik pelanggan supaya mendapatkan
pelanggan baru juga mengambil loyalitas

pelanggan lama, karena konsumen saat ini
lebih kritis terhadap kepuasan dalam
menggunakan jasa perusahaan.
Seiring
dengan
perkembangan
masyarakat yang semakin maju, pekerjaan
dapat dilakukan lebih mudah dengan bantuan
komputer. Perguruan tinggi atau lembaga
pendidikan paling sering menggunakan
komputer, terutama untuk mengerjakan
laporan semasa kuliah ataupun pembuatan
tugas akhir atau skripsi. Statistik penggunaan
komputer di dunia yang diwakili oleh
penggunaan internet bisa dilihat dibawah ini :

Gambar 1. Pengguna Komputer/ Internet
(sumber APJII)
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Pada gambar 1 terlihat penggunaan
komputer sekaligus pengguna internet
indonesia naik dengan sangat pesat, hal ini
tentu membawa hal yang positif sekaligus
negatif. Hal positif yang bisa diambil dari
meningkatnya penggunaan internet adalah
perkembangan mutu pendidikan di tanah air,
dengan adanya internet dan komputer
memudahkan seseorang untuk mengambil
informasi dan ilmu pengetahuan dari dunia
maya dan dipergunakan untuk belajar ataupun
meningkatkan ketrampilan. Selain sisi positif,
ada sisi negatif dari penggunaan komputer
atau internet di dunia maya. Salah satunya
adalah komputer yang digunakan terserang
virus yang banyak bertebaran di internet,
akibat yang ditimbulkannya bermacammacam mulai dari komputer menjadi lemot,
komputer sering berhenti atau tidak merespon.
Selain karena virus, kerusakan komputer bisa
juga karena kecerobohan pengguna, misalnya
notebook terjatuh dari meja, terkena tumpahan
minuman,
terkena
hujan
sehingga
menyebabkan komputer / laptop mati atau
rusak. Melihat peluang usaha dari kendala
permasalahan tersebut, Innova Computer
membuka jasa pelayanan servis komputer,
bidang jasa yang di kerjakan adalah
pembersihan virus, mempercepat komputer,
back-up data, ganti sparepart rusak, install
aplikasi atau game.
Innova Computer didirikan untuk
memberikan pelayanan dalam memperbaiki
kerusakan komputer PC dan Laptop untuk
membantu mahasiswa dalam menyelesaikan
tugas-tugas perkuliahan yang menggunakan
komputer. Sebagai contoh apabila mahasiswa
sedang mengalami penulisan skripsi dan
komputer yang digunakan untuk mengerjakan
rusak atau tidak bisa digunakan. Maka dalam
hal ini, mahasiswa tersebut akan meminta
bantuan
teman
satu
kampus
untuk
membetulkan
kerusakan
komputernya.
Masalah akan timbul apabila teman tersebut
tidak
dapat
membantu
membetulkan
kerusakan tersebut, alternatif yang dilakukan
adalah mahasiswa tersebut akan mencari toko
komputer yang dapat memperbaiki kerusakan
komputernya. Selain masalah perbaikan
komputer, pelayanan teknisi terhadap
pelanggan dan kesempurnaan pekerjaan
merupakan salah satu kunci kepuasan
pelanggan dalam membayar jasa yang

diberikan. Berdasarkan latar belakang
masalah diatas, maka penelitian ini
mengambil judul Analisa Penerapan Paretto
Analysis
untuk
Mengukur
Kepuasan
Pelanggan Innova Computer Surakarta. Untuk
itu peneliti merumuskan masalah yang akan
diselesaikan sebagai berikut :
1. Manakah komplain utama penyebab
komplain lainnya ?
2. Apakah komplain pada periode 2015 lebih
baik daripada 2014 ?
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Produk
Menurut Kotler dan Armstrong (2006,
p218-219), "product is anything that can be
offered to a market for attention, acquisition,
use, or consumption thatmight satisfy a want
or need". Artinya bahwa produk merupakan
sesuatu yang bisa ditawarkan kepasar untuk
diperhatikan, dimiliki, digunakan, dikonsumsi
yang bisa memuaskan keinginan atau
kebutuhan. Produk dikatakan baik apabila
produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan
pasar. Perkembangan penjualan produk yang
tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan
pembeli, tidak dapat dibantu dengan strategi
promosi penjualan yang efektif sekalipun.
Karena tidak mampu membantu merubah
produk tersebut menjadi sesuai dengan
kebutuhan yang diharapkan pembeli. Produk
adalah bentuk fisik barang yang ditawarkan
dengan seperangkat citra (image) dan jasa
(service) yang digunakan untuk memuaskan
kebutuhan. Oleh karena itu, pengertian
perusahaan tentang hakekat produk dimata
pembeli adalah penting, konsumen tidak
semata-mata membeli atribut produk fisik
tetapi juga manfaat-manfaat yang dapat
diperoleh dari produk tersebut [1].
2.2. Kualitas Pelayanan
Berbicara mengenai pelayanan (service)
maka aspek yang perlu diperhatikan adalah
kualitas produk. Menurut American Society
for QualityControl, kualitas adalah " the
characteristics of a product or service that
bear on its ability to satisfy or implied needs",
artinya keseluruhan ciri dan karakter-karakter
dari sebuah produk atau jasa yang
menunjukkan
kemampuannya
untuk
memuaskan kebutuhan yang tersirat. Definisi
ini merupakan pengertian kualtias yang
berpusat pada konsumen sehingga dapat

Halaman-16

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 22 No. 1, Juni 2016

ISSN : 1693-590x

dikatakan bahwa seorang penjual telah
memberikan kualitas baik produk atau
pelayanan sehingga memenuhi dan melebihi
harapan konsumen.
2.3. Pengertian Keluhan
Menurut pakar ekonomi, "Keluhan
adalah salah satu bagian dari ekspresi negatif
yang dihasilkan karena ketidaksesuaian
kenyataan dengan keinginan seseorang "
(James 2006, p.20). [2]. Komplain adalah
sebuah aksi yang dilakukan oleh seseorang,
yang
didalamnya
termasuk
mengkomunikasikan sesuatu yang negatif
terhadap produk atau pelayanan yang dibuat
atau dipasarkan.
Menurut Kotler (2003, p.59) ada
beberapa macam keluhan, yaitu : [3]
1. Keluhan yang disampaikan secara lisan
melalui telepon dan komunikasi secara
langsung.
2. Keluhan yang disampaikan secara tertulis
melalui guest complain form.
Menurut Endar Sugirto (1999), keluhan
pelanggan
dapat
dikategorikan
atau
dikelompokkan menjadi empat, yaitu : [4]
1. Mechanical
Complaint
(
Keluhan
mekanikal )
Mechanical Complaint adalah suatu
keluhan yang disampaikan oleh pelanggan
sehubungan dengan tidak berfungsinya
peralatan yang dibeli atau disampaikan
kepada pelanggan tersebut. Atau dengan
kata lain, produk atau output dari
pelayanan yang diberikan tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Hal ini dapat
terjadi karena kerusakan atau kualitas tidak
maksimal.
2. Attitudinal Complaint ( Keluhan akibat
sikap petugas pelayanan )
Attitudinal Complaint adalah keluhan
pelanggan yang timbul karena sikap
negative petugas pelayanan pada saat
melayani pelanggan. Hal ini dapat
dirasakan oleh pelanggan melalui sikap
tidak peduli dari petugas pelayanan
terhadap pelanggan.
3. Service Related Complaint ( Keluhan yang
berhubungan dengan pelayanan)
Service Related Complaint adalah suatu
keluhan pelanggan karena hal-hal yang
berhubungan dengan pelayanan itu sendiri.
Misalnya seseorang mendaftar untuk ikut
serta suatu pertandingan, ternyata formulir

pendaftaran belum siap dan oleh petugas
diminta untuk menunggu.
4. Unusual Complaint ( Keluhan yang aneh )
Unusual Complaint adalah keluhan
pelanggan yang bagi petugas merupakan
keanehan (tidak wajar/tidak umum).
Pelanggan yang mengeluh seperti ini
biasanya secara psikologis adalah orangorang yang hidupnya tidak bahagia atau
kesepian.
2.4. Pengertian Pelayanan
Pelayanan adalah suatu pemberian jasa
yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh
harapan pelanggan. Harapan pelanggan yang
dapat bervariasi dari pelanggan yang satu
dengan pelanggan yang lain walaupun
pelayanan yang diberikan konsisten.
Menurut Olsen dan Wycktoff (1978) yang
dikutip oleh (Yamit, 2004, p22) melakukan
pengamatan atas jasa pelayanan dan
mendefinikasikan jasa pelayanan adalah
sekelompok manfaat yang berdaya guna
secara eksplisit maupun implisit atas
kemudahan untuk mendapatkan barang
maupun jasa pelayanan. [5] Dan definisi
secara umum dari kualitas jasa pelayanan ini
adalah dapat dilihat dari perbandingan antara
harapan konsumen dengan kinerja kualitas
jasa pelayanan. Coller (1987) memilih
pandangan lain dari kualitas jasa pelayanan ini
yaitu, lebih menggunakan pada kata
pelanggan, pelayanan, kualitas dan level atau
tingkat.
Menurut Wykof dalam Arief (2006,p118),
kualitas Pelayanan adalah tingkat keunggulan
yang diharapkan dan pengendalian atas
tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi
keinginan pelanggan. [6]
Definisi kualitas pelayanan berpusat pada
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan
pelanggan serta pemyampaiannya untuk
mengimbangi
harapan
pelanggan
(Simamora,2003,p180). [7]
Menurut
Lovelock
dalam
Utami
(2006,p245),
kualitas
layanan
adalah
perspektif konsumen dalam jangka panjang
dan merupakan evaluasi kognitif dari transfer
jasa. Kualitas layanan digambarkan secara
umum dan menyeluruh dalam jasa. Bahkan
dikemukakan bahwa kualitas layanan
dijelaskan sebagai konsepsi multi dimensional
yang dibangun melalui evaluasi terhadap
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konstruksi dari sejumlah atribut yang terkait
dengan jasa. [8]
III. METODE PENELITIAN
3.1. Alur Penelitian
Permasalahan yang dihadapi adalah
bagaimana menangani komplain dengan baik,
sehingga pelanggan yang menggunakan jasa
servis di Innova Computer merasa puas dan
mereferensikan dengan teman-teman yang
berafiliasi dengannya. Komplain adalah gap
(perbedaan) nilai harapan pelangaaan yang
lebih besar dari kenyataan yang diperoleh,
sedangkan kepuasan adalah nilai kenyataan
yang diperoleh pelanggan lebih tinggi
daripada nilai harapan yang diinginkan
pelanggan. Kerangka pemikiran dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Alur Penelitian
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif empiris yang
menggambarkan
kondisi
internal
dan
eksternal perusahaan yang sesuai dengan fakta
yang terjadi pada perusahaan.
3.3. Sumber data penelitian
Sumber data dalam penelitian ini ada
dua, yaitu data primer dan data sekunder,
yaitu :
1. Data primer diperoleh dari hasil observasi
dan wawancara terhadap lingkungan
eksternal dan internal dari perusahaan.
2. Data sekunder yang diperoleh dari sumber
data internal perusahaan seperti laporan
persentase
pertumbuhan
pemasukan

perusahaan dan laporan sumber daya
manusia (fasilitas kerja karyawan,
pendidikan, keahlian) dan data eksternal
seperti buku dan artikel internet yang
relevan.
3.4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah
metode yang digunakan dalam penelitian ini
untuk
mengumpulkan
data-data
yang
diperlukan dalam menyelesaikan masalah.
Ada 2 Metode yang dilakukan, yaitu :
1. Metode Lapangan.
Suatu teknik
pengumpulan data yang didapat secara
langsung dengan melakukan wawancara
dan kuesioner serta meminta keterangan
langsung kepada toko Innova Computer.
Penelitian lapangan ini sebagai gambaran
nyata atas masalah yang terjadi dalam
perusahaan
2. Metode Wawancara. Wawancara melalui
telepon hampir sama dengan wawancara
langsung, data dikumpulkan melalui tanya
jawab secara lisan, walaupun tidak
berhadapan langsung. Di lihat segi biaya,
cara ini dipandang lebih hemat, meskipun
biaya telepon tinggi masih di bawah biaya
transportasi dan akomodasi kalau
pewawancara datang langsung.
3. Metode
Observasi,
yaitu
dengan
mendatangi dan melakukan pengamatan
secara langsung terhadap obyek penelitian
secara cermat dan sistematis untuk
mencari keterangan dan informasi yang
dibutuhkan.
4. Metode Studi Pustaka, metode ini
dilakukan sebagai referensi. Pustaka yang
digunakan dapat berupa buku referensi,
dokumen yang relevan dan sumber dari
internet.
3.5. Teknik pengambilan sampel
Penentuan jumlah sampel pada penelitian
ini digunakan dengan penentuan suatu
proporsi dimana sampel tersebut dianggap
dapat
mewakili
keseluruhan terhadap
pelanggan Innova Computer. Rumus metode
ini adalah rumus penentuan ukuran sampel
untuk dugaan proporsi ( Supranto, 2001,p115)
: [9]

Dimana :
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Z = Nilai distribusi normal
Tingkat signifikan
E = Kesalahan yang direncanakan
0,25 = Koefisien proporsi ( karena
populasi tidak diketahui )
3.6. Metode Analisis
Dalam penelitian ini, analisis diawali
pada instrument penelitian, yaitu paretto
analysis kemudian kuesioner lalu dengan
menggunakan MSI (Method Successive
interval) untuk meng konversi skala ordinal
menjadi interval, lalu dilanjutkan dengan uji
validasi dan reliabilitas dan dilanjutkan lagi
dengan uji normalitas data. Kemudian
pengolahan
data
dilanjutkan
dengan
menggunakan anova. Pengolahan data
tersebut dilakukan untuk menjawab tujuantujuan penelitian sehingga dapat diperoleh
kesimpulan yang akan mengarah pada
pembuatan sasaran.
Skala Likert menurut Djaali (2008:28)
ialah skala yang dapat dipergunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang
suatu gejala atau fenomena pendidikan. [10]
Skala Likert adalah suatu skala psikometrik
yang umum digunakan dalam kuesioner, dan
merupakan skala yang paling banyak
digunakan dalam riset berupa survei. Nama
skala ini diambil dari nama Rensis Likert,
yang menerbitkan suatu laporan yang
menjelaskan
penggunaannya.
Sewaktu
menanggapi pertanyaan dalam skala Likert,
responden menentukan tingkat persetujuan
mereka terhadap suatu pernyataan dengan
memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.
Ada
dua
bentuk
pertanyaan
yang
menggunakan Likert yaitu pertanyaan positif
untuk mengukur minat positif , dan bentuk
pertanyaan negatif untuk mengukur minat
negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3,
2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif
diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban
skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju,
ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak
setuju.
3.7. Paretto Analisis
Di dalam penelitian ini Paretto Analisis
digunakan untuk menghitung data keluhan
untuk mengetahui penyebab utama atas
terjadinya penyebab keluhan lainnya.
Penghitungan dilakukan melalui data keluhan.

3.8. MSI (Method Successive Interval)
Merubah data ordinal menjadi skala
interval berurutan (Method Successive
Interval ). Tahapannya :
1. Menentukan frekuensi setiap respon.
2. Menentukan proporsi setiap respon
dengan membagi frekuensi dengan
jumlah sampel.
3. Menjumlahkan proporsi secara berurutan
untuk setiap respon sehingga diperoleh
proporsi kumulatif.
4. Menentukan Z untuk masing-masing
proporsi kumulatif yang dianggap
menyebar mengikuti sebaran normal
baku.
5. Menghitung scale value (SV) untuk
masing-masing respon.
6. Mengubah scale value (SV) terkecil
menjadi sama dengan satu (1) dan
mentrasformasikan masing-masing skala
menurut perubahan skala terkecil
sehingga diperoleh transformedscale
value (TSV).
karena operasi metematika tidak berlaku
untuk data ordinal, maka dalam proses
merubahnya menjadi data interval
dipakai proporsi untuk menentukan nilai
dari setiap poin angka ordinal, nanti
proporsi itu yang menjadi dasar besar
nilai interval dari nilai ordinalnya.
3.9. Uji Validitas
Menurut Simamora (2004, p54-59),
validitas merupakan suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat kevalidan suatu
instrumen. Suatu instrumen dianggap valid
apabila mampu mengukur apa yang
diinginkan. [11] Dengan kata lain, mampu
memperoleh data yang tepat dari variabel
yang diteliti.
3.10. Uji Reabilitas
Menurut Umar (2005, p 194) reliabilitas
adalah suatu angka indeks yang menunjukkan
suatu konsistensi suatu alat pengukur dalam
mengukur segala gejala yang sama. Setiap alat
pengukur seharusnya memiliki kemampuan
untuk memberikan hasil pengukuran yang
konsisten [12].
3.11. ANOVA
Di dalam penelitian ini Anova digunakan
untuk menguji data kuesioner keluhan untuk
mengetahui manakah keluhan yang lebih baik
,yang sebelumnya data kuesioner keluhan
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diubah dari data ordinal menjadi skala interval
dengan
menggunakan
MSI
(Method
Successive interval )
3.12. Uji Hipotesis
Hipotesis diuji dengan teknik statistik,
apabila hasil pengujian statistik menunjukan
bahwa hipotesis ditolak, maka yang dimaksud
ditolak disni adalah hipotesis nolnya. Jika
hipotesis nol ditolak, berarti hipotesis
alternatif secara otomatis diterima dan
sebaliknya. Jika hipotesis nol diterima maka
hipotesis alternatif ditolak. Tentu yang
diharapkan oleh peneliti adalah supaya
hipotesis nol ditolak, dengan demikian
hipotesis alternatif yang merupakan dugaan
peneliti bisa diterima. Namun, tidak harus
dipaksakan hipotesis nol ditolak. Jika memang
setelah diuji dengan statistik ternyata harus
diterima, maka hipotesis nolnya harus
diterima.
Ho : rata-rata skor komplain tahun 2014 lebih
kecil atau sama dengan tahun 2015 ( x̅1 ≤ x̅2
)
Hi : rata-rata skor komplain tahun 2014 lebih
besar dari tahun 2015 ( x̅1 > x̅2 )
IV. Hasil dan Pembahasan
4.1. Analisis Paretto
Data berikut ini adalah hasil data yang
menggunakan data complain dan dihitung
dengan menggunakan Paretto Analisis, untuk
mengetahui jenis komplain mana yang paling
tinggi, hasil data di lapangan dibagi 8 bulan
dan dibagi 6 untuk memudahkan analisis
,berikut adalah hasil datanya :
Tabel 1. Hasil Paretto Analisis
Data Selama Januari – Agustus 2014
Jenis Komplain
jml %
Virus
18
34.6
Komputer Lambat
13
25.0
Backup Data
8
15.4
Ganti Sparepart
7
13.5
Install aplikasi / 6
11.5
game
Total
52
100%

Kum %
34.6
59.6
75.0
88.5
100.0

Gambar 3. Jenis Keluhan (hasil penelitian)
Dari data di atas dapat disimpulkan
bahwa virus (34,6%) dan komputer lambat
(25,0%) adalah komplain yang terbanyak
yang berarti bahwa virus (34,6%) dan
komputer lambat (25,0%) adalah penyebab
utama atas terjadinya komplain lainnya.
4.3. Uji Penanganan Keluhan
4.3.1. Uji Validitas
Uji Validitas adalah uji statistik yang
digunakan guna menentukan seberapa valid
suatu data pertanyaan mengukur variabel yang
diteliti. Berikut adalah hasil validitas dari data
kuesioner keluhan

Gambar 4. Uji Validitas menggunakan SPSS
Dari hasil analisis didapat nilai
korelasi antara data keluhan 2014 dan 2015
dengan hasil total. Dapat dilihat nilai korelasi
2014 adalah 0,753 dimana 0,753 > 0,05 dan
nilai korelasi 2015 adalah 0,744 dimana 0,744
> 0,05 jadi nilainya lebih dari 0,05 dan dapat
disimpulkan bahwa hasilnya adalah valid.
4.3.2. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas adalah uji statistik yang
digunakan guna menentukan reliabilitas
serangkaian
item
pertanyaan
dalam
kehandalannya mengukur suatu variabel,
berikut adalah hasil reliabilitas dari data
kuesioner keluhan :
Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji
Alpha Cronbach. Rumus Alpha Cronbach
adalah sebagai berikut :
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Catatan :

dan menurut tabel George & Mellery (2003),
angka 0.672 termasuk dalam kategori Cukup.
[14] Dari hasil tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa variabel yang memiliki
nilai Cronbach`s Alpha tersebut sudah
Reliabel.

Suatu instrumen dikatakan reliabel bila
memiliki koefisien keandalan (r) sebesar 0,6
atau lebih. Penetapan ini sesuai dengan
rambu-rambu koefisien dari George &
Mellery dalam Priyatno (2010:97), yaitu
disajikan pada Tabel berikut : [13]

4.4. Uji Normalitas
Uji Normalitas adalah uji untuk
mengukur apakah data kita memiliki distribusi
normal sehingga dapat dipakai. Untuk
melakukan analisis data dan untuk
menentukan uji yang cocok apakah akan
menggunakan uji statistik parametrik atau
statistik non parametrik, berikut ini adalah
data normalitas yang didapat dari kuesioner
komplain yang sudah diubah menjadi data
interval :

Tabel 2. Tabel Crocbach`s alpha coefficient.
Crobach’s alpha coefficient
[alpha] > 0,9
[alpha] > 0,8
[alpha] > 0,7
[alpha] > 0,6
[alpha] > 0,5
[alpha] < 0,5

Predikat
Istimewa (Excellent)
Baik (Good)
Lebih dari cukup
(Acceptable)
Cukup
(Questionable)
Buruk (Poor)
Buruk
Sekali
(Unacceptable)

Gambar 6. Uji Normalitas one sample

Gambar 5. Uji Reliabilitas Menggunakan
SPSS.
Gambar 5 adalah output dari hasil uji
Reliabilitas, dan dalam pembahasannya kita
cukup fokus pada kolom tabel paling bawah
yaitu tabel Reliability Statistic. Terdapat
keterangan bahwa nilai Croncbach`s Alpha
sebesar 0,672 yang berarti bahwa 0,672 > 0,6

Analisis :
Ho : Data komplain berdistribusi tidak normal
Hi : Data komplain berdistribusi normal
Dasar pengambilan keputusan adalah
berdasarkan probabilitas Jika nilai probabilitas
> 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima Jika
nilai probabilitas ≤ 0,05 maka Ho diterima
dan Hi ditolak
Keputusan : Uji Normalitas pada data tahun
2014 dan 2015
Uji normalitas variabel tahun 2014 :
Hipotesis :
Ho : data tahun 2014 berdistribusi tidak
normal.
Hi : data tahun 2014 berdistribusi normal.
Dasar Pengambilan Keputusan :
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Sig > α, maka data berdistribusi normal.
Sig < α, maka data berdistribusi tidak normal.
Hasil :
Data tahun 2014 Sig = 0,200 > 0,05
Kesimpulan :
Hi diterima, data tahun 2014 berdistribusi
normal.
Uji Normalitas pada data tahun 2015 :
Hipotesis :
Ho : data tahun 2015 berdistribusi tidak
normal.
Hi : data tahun 2015 berdistribusi normal.
Dasar Pengambilan Keputusan :
Sig > α, maka data berdistribusi normal.
Sig < α, maka data berdistribusi tidak normal.
Hasil :
Data tahun 2015 Sig = 0,200 >0,05
Kesimpulan :
Hi diterima, data tahun 2015 berdistribusi
normal
4.5. MSI (Method Of Successive Internal)
Berikut ini adalah hasil data dari
keusioner keluhan yang diolah menggunakan
MSI ( Method Of Successive Internal ) untuk
merubah data ordinal menjadi skala interval
berurutan yang dimana nantinya digunakan
untuk menghitung ANOVA ( data MSI).
Tabel 3. hasil MSI (Method Of Successive
Interval)
Keluhan Terkena Virus
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Costumer
ID
0067
0031
0039
0023
0021
0040
0009
0027
0039

Score
2014
2015
1,000 2,552
1,726 3,415
3,415 4,614
1,726 3,788
3,788 4,614
2,552 3,788
2,552 3,788
2,974 3,788
3,788 5,340

4.6. Uji ANOVA one-way
Berikut ini adalah hasil dari data
komplain yang sudah melalui MSI (Method
Of Successive Interval) dan dihitung
menggunakan Spss, berikut adalah hasilnya:

Gambar 7. Uji One-Way ANOVA Descriptive
Statistics
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah
semua data adalah 104 komplain yaitu pada
kolom N, rata-rata dapat dilihat pada kolom
Mean, standar deviasi pada kolom
Std.Deviation, nilai maksimum dan minimum
pada kolom minimum dan maximum.

Gambar 8. ANOVA menggunakan SPSS
Uji Hipotesis
Ho : rata-rata skor komplain tahun 2014 lebih
kecil atau sama dengan tahun
2015. (X1 ≤ X2)
Hi : rata-rata skor komplain tahun 2014 lebih
besar dari tahun 2015 (X1 > X2).
Pengambilan keputusan :
Jika F < Sig, maka Ho diterima
Jika F > Sig, maka Ho ditolak
Hasil : Sig = 79,363 > 0,000, maka Hi
diterima. jadi rata- rata skor keluhan tahun
2014 lebih besar dari tahun 2015 (X1 > X2 )
Artinya : Penanganan keluhan tahun 2015
lebih baik dari pada penanganan
Keluhan pada tahun 2014 memantau
manajemen dari item barang tersebut dalam
batas “wajar” yang bisa mencukupi kebutuhan
supply dalam periode tertentu, misalnya
seminggu, sebulan, bahkan per triwulan.
V. KESIMPULAN
1.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
maka peneliti dapat mengambil kesimpulan
sebagai berikut :
1. Hasil dari 52 kuesioner menunjukkan
bahwa ada 5 (lima) jenis keluhan yaitu
Terkena Virus (34,6%), Komputer lambat
(25,0), Backup Data (15,4%), Spare part
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Rusak (13,5%), Instal Aplikasi / game
(11,5%).
2. Analisis Paretto menunjukkan bahwa
jenis keluhan yang berasal dari virus dan
komputer lambat memiliki presentase
keluhan yang terbesar, sehingga kedua
jenis keluhan tersebut disimpulkan
sebagai penyebab utama atas terjadinya
keluhan lainnya.
3. Uji statistik ANOVA pada alpha = 0,05
menunjukkan F Uji (79,363) yang lebih
besar dari alpha (SIG), artinya Ho ditolak
dan Hi diterima maka skor rata-rata
penanganan keluhan pada periode 2015
lebih baik dibandingkan penanganan
komplain pada periode 2014.
1.2. Saran
Dari kesimpulan diatas, penulis
memberikan saran sebagai berikut:
1. Agar dapat mengurangi atau mengatasi
keluhan-keluhan yang ada, perusahaan
harus dengan baik memperbaiki antivirus,
kualitas sparepart dan tentunya juga
dengan pelayanannya.
2. Untuk mendukung kepuasan pelayanan
perusahaan tentunya harus memberikan
jaminan (garansi) agar pelanggan dapat
lebih percaya dan merasa aman bila
memakai jasa servis Innova Computer.
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