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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Responden 

Data responden diperoleh setelah menyebarkan kuesioner sebanyak 

37 angket untuk menambah data tentang responden dalam penelitian ini. 

Berikut ini adalah data responden berdasarkan kelas anak, usia anak, dan 

lama ikut antar jemput sekolah “ANJER”: 

Tabel 4.1 Berdasarkan Kelas Anak 

No Kelas Anak Frekuensi  Persentase 

1. TK 3 8,1% 

2. SD 11 29,7% 

3. SMP 13 35,1% 

4. SMA 10 27,0% 

TOTAL 37 100,0% 

Sumber: Data Primer, 2017 

Dari data responden yang diperoleh seperti tabel diatas menunjukan 

responden penelitian yang memiliki anak kelas TK sebanyak 3 orang 

dengan persentase 8,1% dari 37 responden penelitian. Hal itu 

menunjukkan bahwa terdapat 3 orang tua murid yang usia anaknya 

berkisar 4-6 tahun mempercayakan anaknya pada antar jemput sekolah 
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“ANJER” karena kinerja yang diberikan mampu memnuhi ekspetasi orang 

tua murid. Pada umumnya Orang tua murid yang memiliki anak seusia 

tersebut belum berani melepas anaknya untuk pulang sendiri tanpa 

pengawasan orang sangat dipercaya. Berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa masih banyak orang tua   

Untuk responden orang tua murid yang memiliki anak kelas SD 

sebanyak 11 orang dengan persentase 29,7%. Pada anak sekelas SD bisa 

dibilang dalam tahap untuk dapat beradaptasi berangkat dan pulang sendiri 

sehingga para orang tua murid yang mengikutkannya kedalam “ANJER” 

masih dapat memantau dan mengontrol melalui pegawai atau pengelola 

antar jemput sekolah “ANJER”.  

Untuk responden orang tua murid  yang memiliki anak kelas SMP 

sebanyak 13 orang dengan persentase 35,1%. Anak kelas SMP memiliki 

presentase paling besar dikarenakan para orang tua sudah mulai percaya 

dan berani agar anaknya dapat berangkat dan pulang sendiri namun juga 

tidak sedikit pula yang mempercayakan pada antar jemput sekolah 

“ANJER” karena tetap dalam pengawasan dari orang tua murid melalui 

pegawai atau pengelola “ANJER” sendiri.  

Untuk responden orang tua murid yang memiliki anak kelas SMA 

sebanyak 10 orang dengan persentase 27,0%. Murid SMA yang ikut 

antar jemput sekolah “ANJER” dapat dikatakan cukup banyak karena 

murid SMA cenderung menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan 
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umum. Orang tua murid yang mengikutkan antar jemput  sekolah 

“ANJER” pada anak seusia 15-17 tahun karena memiliki kesibukan 

sehingga tidak memiliki waktu mengantar jemput sekolah anaknya dan 

lebih memilih menggunakan antar jemput sekolah karena lebih praktis 

bisa tiba dari rumah, ke sekolah, bahkan dapat pulang langsung kerumah. 

Tabel 4.2 Berdasarkan Usia Anak 

No Usia Anak  Frekuensi Persentase 

1. < 7 Tahun  3 8,1% 

2. 7 – 12 Tahun  14 37,8% 

3. > 12 Tahun 20 54,1% 

TOTAL 37 100% 

Sumber: Data Primer, 2017 

Data dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 37 responden orang 

tua murid yang memiliki anak yang berusia < 7 tahun adalah sebanyak 3 

orang dengan persentase sebesar 8,1%. Karena terlalu sibuk sehingga 

tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput anaknya ke sekolah maka 

dari itu orang tua mempercayakan anaknya ikut antar jemput sekolah 

“ANJER” sekalipun harus menggunakan pendamping.  

Untuk responden orang tua yang memiliki anak dengan usia 7 – 12 

tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 37,8%. Tidak jauh berbeda 

dengan yang diatas, pada sesusia 7 – 12 tahun anak diikutkan antar 



43 

 

jemput sekolah “ANJER” juga karena kesibukan orang tua dalam 

mengantar jemput anaknya. 20 responden orang tua murid memiliki anak 

yang usianya > 12 tahun dengan persentase 54,1%.  

Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa anak yang berusia > 12 

tahun mendapatkan kepercayaan dari para orang tua murid dan lebih 

banyak diikutkan antar jemput sekolah “ANJER” karena memiliki 

kinerja yang baik dalam menyesuaikan jam pulang sekolah anaknya yang 

menentu karena kegiatan sekolah yang tak diduga seperti perbaikan 

ulangan, tugas tambahan, maupun ekstrakulikuler. 

Tabel 4.3 Berdasarkan Lama Ikut Antar Jemput Sekolah “ANJER” 

No Lama Ikut Antar Jemput 

Sekolah “ANJER” 

Frekuensi Persentase 

1. < 13 Bulan 7 18,9% 

2. 13 – 24 Bulan 12 32,4% 

3. > 24 Bulan 18 48,6% 

TOTAL 37 100% 

Sumber: Data Primer, 2017 

 Dari data tabel diatas menunjukan bahwa terdapat 7 responden 

orang tua murid yang mengikutkan anaknya antar jemput sekolah 

“ANJER” < 13 bulan dengan presentase 18,9% dari total responden 

sebanyak 37 orang tua murid. Hal tersebut menunjukkan bahwa oraang 
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tua murid masih mempercayai antar jemput sekolah “ANJER” setidaknya 

selama dua semester namun masih belum diketahui apakah terus 

berlanjut atau tidak.  

Untuk responden orang tua murid yang mengikutkan anaknya antar 

jemput sekolah “ANJER” 13 – 24 bulan sebanyak 12 responden orang 

tua murid dengan presentase 32,4%. Para orang tua murid yang masih 

mengikutkan anaknya pada antar jemput sekolah “ANJER” bahkan 

bertahan hingga dua tahun. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa orang tua 

murid antar jemput sekolah “ANJER” mulai merasa nyaman ketika 

anaknya mengikutkan anaknya “ANJER”.  

Terdapat 18 responden orang tua murid yang mengikutkan anaknya 

antar jemput sekolah “ANJER” dengan lama ikut > 24 bulan dan 

menghasilkan presentase 48,6%. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua 

murid yang ikut antar jemput sekolah “ANJER” bertahan cukup lama 

bahkan hingga lebih dari dua tahun. Hal tersebut tidak lepas dari 

kepercayaan orang tua murid antar jemput sekolah “ANJER” untuk 

memenuhi harapan orang tua murid dalam setiap aspek dimensi lima 

kualitas jasa antar jemput sekolah “ANJER” seperti pegawai anjer 

berpenampilan rapi dan sopan, “ANJER” tanggap dalam merespon 

masalah yang ada, “ANJER” memiliki tempat duduk yang nyaman, rapi, 

dan bersih, serta pegawai “ANJER” dapat menolong pada saat tertentu 

dan informatif.. 
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4.2 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah terkumpul, dapat diperoleh 

hasil seperti dibawah ini.  

4.2.1 Tingkat Harapan 

Tabel 4.4 Rata-rata Tingkat Harapan Dimensi Bukti Fisik Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator Harapan  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
A. Tangible (Bukti fisik) 

1. ANJER menggunakan jenis mobil minibus 

semacam Grandmax.  

0 2 7 20 8 145 3.92 

2. ANJER memiliki tampilan dalam mobil yang 

bersih, wangi dan terdapat tempat sampah. 

0 0 2 15 20 166 4.49 

3. ANJER memiliki tempat duduk yang nyaman, 

rapi, dan bersih. 

0 0 1 13 23 170 4.59 

4. ANJER memiliki fasilitas seperti AC, radio / 

musik, televisi. 

0 0 6 19 12 154 4.16 

5. Pegawai ANJER berpenampilan rapi dan 

sopan. 

0 1 7 19 10 149 4.03 

6. Pegawai ANJER mudah ditelepon dan dapat 

dihubungi melalui media sosial seperti BBM, 

WhatsApp, dan Line. 

0 0 1 8 28 175 4.73 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi bukti fisik yang memiliki rata – rata yang paling 

tinggi, yaitu pada indikator “pegawai ANJER mudah ditelepon dan 
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dapat dihubungi melalui media sosial seperti BBM, Whatsapp, dan 

Line” dengan rata – rata 4,73. Tingginya rata – rata yang diperoleh 

didapat karena dibantu oleh 28 orang mengatakan bahwa indikator ini 

sangat penting dari 37 orang responden, sehingga memperoleh skor 

yang sangat tinggi.  

Pada indikator “ANJER menggunakan jenis mobil minibus 

semacam Grandmax” memiliki rata – rata yang paling rendah, yaitu 

dengan rata – rata 3,92. Rendahnya rata – rata  yang diperoleh 

indikator tersebut juga dipengaruhi karena sedikitnya responden yang 

mengatakan bahwa indikator ini sangat penting, yaitu sebanyak 8 

orang dari 37 orang responden.  

Pada dimensi bukti fisik terdapat 2 orang yang mengatakan bahwa 

indikator “ANJER menggunakan jenis mobil minibus semacam 

Grandmax” (3,92) dan 1 orang mengatakan bahwa “pegawai ANJER 

berpenampilan rapi dan sopan” (4,03) sehingga kedua indikator 

tersebutlah yang pada akhirnya memiliki skor terendah dari keenam 

indikator yang ada pada dimensi bukti fisik.  

Terdapat pula 28 orang yang mengatakan bahwa indikator 

“pegawai ANJER mudah ditelepon dan dapat dihubungi melalui media 

sosial seperti BBM, Whatsapp, dan Line” (4,73) sangat penting 

kemudian disusul indikator “ANJER memiliki tempat duduk yang 

nyaman, rapi, dan bersih.” dengan 23 orang mengatakan bahwa 
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indikator ini sangat penting sehingga kedua dimensi ini lah yang 

memiliki skor dan rata – rata tertinggi, sehingga menjadi pusat 

perhatian pada pengelola antar jemput sekolah ANJER.   

Tabel 4.5 Rata-rata Tingkat Harapan Dimensi Empati Antar Jemput 

Sekolah ANJER 

Indikator Harapan  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
B. Emphaty (Empati) 

7. Pegawai ANJER dapat menolong pada saat 

tertentu, seperti membelikan dasi dan buku 

yang ketinggalan. 

0 0 7 17 13 154 4.16 

8. Pegawai ANJER dapat berkomunikasi dan 

memperlakukan secara baik dan ramah 

terhadap antar murid. 

0 0 4 11 22 166 4.49 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi empati hanya terdapat dua indikator, pada indikator 

pegawai ANJER dapat berkomunikasi dan memperlakukan secara baik 

dan ramah terhadap murid lah yang memiliki skor yang paling tinggi 

(4.49). Hal tersebut ditunjukkan dengan 33 orang dari 37 orang yang 

mengatakan indikator tersebut tergolong penting dan sangat penting. 

Sehingga pada indikator ini menjadi pusat perhatian pengelola untuk 

memberikan kinerja yang dapat memenuhi harapan orang tua murid.  
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Kedua indikator tidak ada yang mengatakan bahwa masing - 

masing indikator kurang penting dan tidak penting, sehingga pada 

dimensi empati para orang tua murid memiliki harapan yang tinggi 

pada pengelola antar jemput sekolah ANJER. 

Tabel 4.6 Rata-rata Tingkat Harapan Dimensi Keandalan Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Harapan  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
C. Reliability (Keandalan) 

9. Tepat waktu saat masuk sekolah, maksimal 15 

menit  sebelum bel masuk sekolah. 

0 0 0 9 28 176 4.76 

10. Tiba dirumah tidak terlalu sore atau malam, 

maksimal 30 menit atau 60 menit setelah jam 

pulang sekolah atau tergantung kegiatannya. 

0 0 3 14 20 165 4.46 

11. Memprioritaskan kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dengan mengemudi secara 

aman dan stabil. 

0 1 1 6 29 174 4.70 

12. Tepat waktu dan menjaga anak – anak supaya 

tiba dengan selamat. 

0 0 1 8 28 175 4.73 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi keandalan terdapat 3 indikator yang memiliki skor 

yang sangat tinggi. Hanya satu dimensi yang memiliki skor tingkat 

harapan tertinggi, yaitu “Tepat waktu saat masuk sekolah, maksimal 

15 menit sebelum bel masuk sekolah” (4,73). Pada indikator tersebut 
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menunjukkan seluruh orang tua murid mengatakan bahwa hal tersebut 

merupakan sesuatu yang penting dan sangat penting. Dari keempat 

indikator terdapat satu orang tua murid yang mengatakan kurang 

penting pada dimensi keandalan, yaitu pada indikator 

“Memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dengan 

mengemudi secara aman dan stabil”. Namun pada indikator tersebut 

memiliki skor yang tinggi dan perlu di pertimbangkan oleh pengelola 

antar jemput sekolah ANJER..  

Tabel 4.7 Rata-rata Tingkat Harapan Dimensi Daya Tanggap Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Harapan  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
D. Responsiveness (Daya tanggap) 

13. ANJER menerima, menyelesaikan, dan 

memperbaiki keluhan pelanggan. 

0 0 3 14 20 165 4.46 

14. ANJER memiliki pelayanan yang tanggap, 

seperti mengantar buku pelajaran atau catatan 

yang ketinggalan di mobil kerumah anak. 

0 1 4 20 12 154 4.16 

15. ANJER tanggap dan merespon masalah yang 

ada. 

0 0 3 19 15 160 4.32 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi daya tanggap lebih dari 30 orang tua murid dari 37 

orang tua murid mengatakan bahwa masing – masing indikator 



  

50 

 

penting dan sangat penting. Indikator “ANJER menerima, 

menyelesaikan, dan memperbaiki keluhan pelanggan” memiliki skor 

yang paling tinggi pada dimensi daya tanggap, dengan begitu banyak 

dari orang tua murid menaruh harapan yang cukup tinggi pada 

indikator ini.  

Pada dimensi daya tanggap terdapat 1 orang yang mengatakan 

kurang penting, yaitu pada indikator “ANJER memiliki pelayanan 

yang tanggap, seperti mengantar buku pelajaran atau catatan yang 

ketinggalan di mobil kerumah anak.”  

Tabel 4.8 Rata-rata Tingkat Harapan Dimensi Jaminan Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Harapan  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
E. Assurance (Jaminan) 

16. Pegawai ANJER sabar, murah senyum, dan 

ramah melayani anak – anak. 

0 0 2 11 24 170 4.59 

17. Pegawai ANJER ramah dan sopan terhadap 

orang tua dan anak-anak. 

0 0 2 12 23 169 4.57 

18. Pegawai ANJER memiliki pengetahuan yang 

update dan informatif terhadap sikap dan 

perbuatan baik. 

0 0 6 14 17 159 4.30 

Sumber: Data primer, 2017 
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Pada dimensi jaminan mengatakan bahwa masing – masing 

indikator sebanyak minimal 31 orang dari 37 orang menganggap 

penting dan sangat penting. Pada indikator pegawai ANJER sabar, 

murah senyum, dan ramah melayani anak – anak memiliki skor yang 

paling tinggi sehingga orang tua menaruh harapan yang cukup tinggi 

pada dimensi tersebut kepada pengelola antar jemput sekolah ANJER.  

Pada indikator “Pegawai ANJER memiliki pengetahuan yang 

update dan informatif terhadap sikap dan perbuatan baik.” Memiliki 

rata – rata paling rendah karena para orang tua murid yang 

mengatakan sangat penting paling sedikit diantara indikator lainnya 

(17 orang). 
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4.2.2 Tingkat Kinerja 

Tabel 4.9 Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Bukti Fisik Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator Kinerja  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
A. Tangible (Bukti fisik) 

1. ANJER menggunakan jenis mobil minibus 

semacam Grandmax.  

0 0 13 17 7 142 3.84 

2. ANJER memiliki tampilan dalam mobil yang 

bersih, wangi dan terdapat tempat sampah. 

0 3 10 17 7 139 3.76 

3. ANJER memiliki tempat duduk yang nyaman, 

rapi, dan bersih. 

0 2 10 18 7 141 3.81 

4. ANJER memiliki fasilitas seperti AC, radio / 

musik, televisi. 

0 4 10 17 6 136 3.68 

5. Pegawai ANJER berpenampilan rapi dan 

sopan. 

0 2 6 20 9 147 3.97 

6. Pegawai ANJER mudah ditelepon dan dapat 

dihubungi melalui media sosial seperti BBM, 

WhatsApp, dan Line. 

0 1 5 21 10 151 4.08 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi bukti fisik yang memiliki rata – rata tertinggi adalah 

pada indikator “Pegawai ANJER mudah ditelepon dan dapat 

dihubungi melalui media sosial seperti BBM, Whatsapp, dan Line” 

dengan rata – rata 4,08. Tingginya rata – rata pada indikator tersebut 

karena terdapat 10 orang tua murid yang mengatakan sangat puas dan 
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21 orang tua murid yang mengatakan puas dari 37 orang responden. 

Namun pada indikator ini terdapat 1 orang yang mengatakan kurang 

puas dan hal tersebut harus dibenahi oleh pengelola antar jemput 

sekolah ANJER.  

Pada indikator “ANJER memiliki fasilitas seperti AC, radio / 

musik, televisi” memiliki rata – rata yang paling rendah yaitu dengan 

rata – rata 3,68. Rendahnya rata – rata dikarenakan dari 37 responden 

terdapat 4 orang mengatakan kurang puas dan hanya 6 orang yang 

mengatakan bahwa kinerja yang diberikan antar jemput sekolah 

ANJER pada dimensi ini sangat memuaskan. 
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Tabel 4.10 Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Empati Antar Jemput 

Sekolah ANJER 

Indikator Kinerja  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
B. Emphaty (Empati) 

7. Pegawai ANJER dapat menolong pada saat 

tertentu, seperti membelikan dasi dan buku 

yang ketinggalan. 

0 0 10 18 9 147 3.97 

8. Pegawai ANJER dapat berkomunikasi dan 

memperlakukan secara baik dan ramah 

terhadap antar murid. 

0 0 7 18 12 153 4.14 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi empati tidak terdapat satupun orang tua murid yang 

mengatakan kurang puas dengan kinerja yang diberikan antar jemput 

sekolah ANJER. Dari kedua indikator justru indikator “Pegawai 

ANJER dapat berkomunikasi dan memperlakukan secara baik dan 

ramah terhadap antar murid memiliki skor paling tinggi.” Tingginya 

rata – rata tersebut karena lebih banyak orang tua murid yang 

mengatakan puas (18 orang) dan sangat puas (12 orang) pada kinerja 

dimensi empati.  
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Tabel 4.11 Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Keandalan Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Kinerja  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
C. Reliability (Keandalan) 

9. Tepat waktu saat masuk sekolah, maksimal 15 

menit  sebelum bel masuk sekolah. 

0 2 7 20 8 145 3.92 

10. Tiba dirumah tidak terlalu sore atau malam, 

maksimal 30 menit atau 60 menit setelah jam 

pulang sekolah atau tergantung kegiatannya. 

0 4 11 15 7 136 3.68 

11. Memprioritaskan kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dengan mengemudi secara 

aman dan stabil. 

0 0 6 22 9 151 4.08 

12. Tepat waktu dan menjaga anak – anak supaya 

tiba dengan selamat. 

0 1 7 18 11 150 4.05 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi keandalan terdapat salah satu indikator yang 

memiliki skor dan rata – rata yang terendah yaitu pada indikator “Tiba 

dirumah tidak terlalu sore atau malam, maksimal 30 menit atau 60 

menit setelah jam pulang sekolah atau tergantung kegiatannya”. Pada 

indikator ini terdapat 4 orang yang mengatakan kurang puas dan yang 

paling sedikit mengatakan puas (15 orang) serta sangat puas (7 orang) 

dibandingkan dengan indikator lainnya. 
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 Terdapat pula indikator tertinggi pada dimensi keandalan, yaitu 

pada indikator “Memprioritaskan kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dengan mengemudi secara aman dan stabil.” (4,08). 

Indikator tersebut memiliki rata – rata yang sangat tipis dibawahnya, 

yaitu dengan indikator “Tepat waktu dan menjaga anak –anak supaya 

tiba dengan selamat.” (4,05).  

Tabel 4.12 Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Daya Tanggap Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Kinerja  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
D. Responsiveness (Daya tanggap) 

13. ANJER menerima, menyelesaikan, dan 

memperbaiki keluhan pelanggan. 

0 0 12 17 8 144 3.89 

14. ANJER memiliki pelayanan yang tanggap, 

seperti mengantar buku pelajaran atau catatan 

yang ketinggalan di mobil kerumah anak. 

0 3 7 17 10 145 3.92 

15. ANJER tanggap dan merespon masalah yang 

ada. 

0 0 6 21 10 152 4.11 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi daya tanggap dengan rata – rata tertinggi adalah 

pada indikator “ANJER tanggap dan merespon masalah yang ada.” 

(4,11). Tingginya rata – rata pada indiaktor tersebut tidak ada satupun 

orang tua murid yang mengatakan kurang puas dan tidak puas, namun 
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justru sebanyak 31 orang mengatakan puas (21 orang) dan sangat puas 

(10 orang).  

Pada indikator “ANJER menerima, menyelesaikan, dan 

memperbaiki keluhan pelanggan” memiliki rata - rata yang paling 

rendah. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya orang tua murid yang 

mengatakan puas (17 orang) dan sangat puas (8 orang) pada kinerja 

antar jemput sekolah ANJER. 

Terdapat juga 3 orang tua murid yang mengatakan kurang puas 

pada kinerja ANJER yang terdapat pada dimensi daya tanggap, yaitu 

pada indikator “ANJER memiliki pelayanan yang tanggap, seperti 

mengantar buku pelajaran atau catatan yang ketinggalan di mobil.” 

Pada indikator tersebut pengelola antar jemput sekolah ANJER perlu 

memperbaiki kinerja pada indikator tersebut.  
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Tabel 4.13 Rata-rata Tingkat Kinerja Dimensi Jaminan Antar 

Jemput Sekolah ANJER 

Indikator 

  

Kinerja  

 

 

Skor 

 

 

 Rata 

- rata 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
E. Assurance (Jaminan) 

16. Pegawai ANJER sabar, murah senyum, dan 

ramah melayani anak – anak. 

0 0 4 16 17 161 4.35 

17. Pegawai ANJER ramah dan sopan terhadap 

orang tua anak dan anak. 

0 0 4 19 14 158 4.27 

18. Pegawai ANJER memiliki pengetahuan yang 

update dan informatif terhadap sikap dan 

perbuatan baik. 

0 0 6 19 12 154 4.16 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi jaminan setiap indikator memiliki skor dan rata – 

rata yang cukup tinggi dan hal tersebut di dukung dengan setidaknya 

31 orang mengatakan puas terhadap kinerja antar jemput sekolah 

ANJER pada dimensi jaminan.  

Pada tabel diatas terdapat satu indikator yang memiliki hasil 

sangat bagus dengan menunjukkan bahwa 16 orang puas dan 17 orang 

sangat puas akan kinerja antar jemput sekolah ANJER pada indikator 

“pegawai ANJER sabar, murah senyum, dan ramah melayani anak – 

anak.” Sehingga menghasilkan rata – rata tertinggi pada dimensi 

jaminan (4,35). 
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4.2.3 Tingkat Kesesuaian 

Hasil pada tabel 4.4 sampai 4.13 akan dapat membantu 

memperoleh tingkat kesesuaian setiap indikator yang harus diperbaiki, 

berikut adalah tingkat kesesuaian dari setiap dimensinya:  

4.2.3.1 Dimensi Tangible (bukti nyata) 

Tabel 4.14 Tingkat Kesesuaian Dimensi Tangible (bukti nyata) 

Indikator Skor tingkat 

harapan (Y) 

Skor Tingkat 

Kinerja (X) 

Tingkat 

Kesesuaian 

1. ANJER menggunakan jenis mobil minibus 

semacam Grandmax.  

145 142 0.98 

2. ANJER memiliki tampilan dalam mobil 

yang bersih, wangi dan terdapat tempat 

sampah. 

166 139 0.84 

3. ANJER memiliki tempat duduk yang 

nyaman, rapi, dan bersih. 

170 141 0.83 

4. ANJER memiliki fasilitas seperti AC, radio / 

musik, televisi. 

154 136 0.88 

5. Pegawai ANJER berpenampilan rapi dan 

sopan. 

149 147 0.99 

6. Pegawai ANJER mudah ditelepon dan dapat 

dihubungi melalui media sosial seperti 

BBM, WhatsApp, dan Line. 

175 151 0.86 

Sumber: Data Primer, 2017 

 



  

60 

 

Pada dimensi bukti fisik terdapat dua indikator yang mendekati 

angka 1, yaitu pada indikator “ANJER menggunakan jenis mobil 

minibus semacam grandmax” (0,98) dan “pegawai ANJER 

berpenampilan rapi dan sopan” (0,99) 

Pada indikator “Pegawai ANJER berpenampilan rapi dan 

sopan” yang paling mendekati angka 1 dan itu menunjukkan bahwa 

kinerja yang diberikan antar jemput sekolah ANJER pada indikator 

tersebut sangat mendekati harapan dari orang tua murid yang ikut 

antar jemput sekolah ANJER.  

Secara keseluruhan diluar dua indikator diatas memang 

memiliki tingkat kesesuaian yang baik namun juga perlu diperbaiki 

agar dapat mendekati angka 1, terutama pada indikator “ANJER 

memiliki tempat duduk yang nyaman, rapi, dan bersih” karena 

indikator tersebut memiliki angka tingkat kesesuaian yang paling 

rendah (0,83).  
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4.2.3.2 Dimensi Emphaty (empati) 

Tabel 4.15 Tingkat Kesesuaian Dimensi Emphaty (empati) 

Indikator Skor tingkat 

harapan () 

Skor Tingkat 

Kinerja () 

Tingkat 

Kesesuaian 

7. Pegawai ANJER dapat menolong pada saat 

tertentu, seperti membelikan dasi dan buku 

yang ketinggalan. 

154 147 0.95 

8. Pegawai ANJER dapat berkomunikasi dan 

memperlakukan secara baik dan ramah 

terhadap antar murid. 

166 153 0.92 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi empati memiliki tingkat kesesuaian yang cukup 

bagus karena mendekati angka 1 pada setiap indikator, yang artinya 

kinerja yang diberikan mendekati 100% dan harapan orang tua 

murid yang ikut antar jemput sekolah ANJER. Dalam tabel 

dijelaskan bahwa indikator “Pegawai ANJER dapat menolong pada 

saat tertentu, seperti membelikan dasi dan buku yang ketinggalan” 

memiliki tingkat kesesuaian yang paling mendekati angka 1 (0,95) 

pada dimensi empati, yang artinya kinerja yang diberikan pada 

indikator tersebut paling mendekati harapan orang tua murid yang 

ikut antar jemput jemput sekolah ANJER.  

Pada indikator “Pegawai ANJER dapat menolong pada saat 

tertentu, seperti membelikan dasi dan buku yang ketinggalan” 

memiliki skor tingkat harapan (166) dan skor tingkat kinerja (153) 
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yang lebih tinggi daripada indikator ”Pegawai ANJER dapat 

menolong pada saat tertentu, seperti membelikan dasi dan buku 

yang ketinggalan.” 

4.2.3.3 Dimensi Reliability (keandalan) 

Tabel 4.16 Tingkat Kesesuaian Dimensi Reliability (keandalan) 

Indikator Skor tingkat 

harapan () 

Skor Tingkat 

Kinerja () 

Tingkat 

Kesesuaian 

9. Tepat waktu saat masuk sekolah, maksimal 

15 menit  sebelum bel masuk sekolah. 

176 145 0.82 

10. Tiba dirumah tidak terlalu sore atau malam, 

maksimal 30 menit atau 60 menit setelah 

jam pulang sekolah atau tergantung 

kegiatannya. 

165 136 0.82 

11. Memprioritaskan kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dengan mengemudi secara 

aman dan stabil. 

174 151 0.87 

12. Tepat waktu dan menjaga anak – anak 

supaya tiba dengan selamat. 

175 150 0.86 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi keandalan menunjukkan bahwa indikator 

“Memprioritaskan kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dengan 

mengemudi secara aman dan stabil.” memiliki tingkat kesesuaian 

yang paling tinggi (0,87) diantara indikator lainnya pada dimensi 

keandalan.  
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Pada indikator “Tepat waktu saat masuk sekolah, maksimal 15 

menit sebelum bel masuk sekolah” memiliki skor tingkat harapan 

dari orang tua murid yang paling tinggi (176) namun tidak dapat 

diimbangi oleh kinerja antar jemput sekolah (145) sehingga dalam 

hal ini memiliki tingkat kesesuaian yang paling rendah bersama 

indikator “Tiba dirumah tidak terlalu sore atau malam, maksimal 30 

menit atau 60 menit setelah jam pulang sekolah atau tergantung 

kegiatannya.” 

4.2.3.4 Dimensi Responsiveness (daya tanggap) 

Tabel 4.17 Tingkat Kesesuaian Dimensi Responsiveness (daya tanggap) 

Indikator Skor tingkat 

harapan () 

Skor Tingkat 

Kinerja () 

Tingkat 

Kesesuaian 

13. ANJER menerima, menyelesaikan, dan 

memperbaiki keluhan pelanggan. 

165 144 0.87 

14. ANJER memiliki pelayanan yang tanggap, 

seperti mengantar buku pelajaran atau 

catatan yang ketinggalan di mobil kerumah 

anak. 

154 145 0.94 

15. ANJER tanggap dan merespon masalah 

yang ada. 

160 152 0.95 

Sumber: Data primer, 2017 

Pada dimensi daya tanggap terdapat dua indikator yang cukup 

bagus dengan tingkat kesesuaian yang mendekati angka 1, yaitu 

pada indikator “ANJER memiliki pelayanan yang tanggap, seperti 
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mengantar buku pelajaran atau catatan yang ketinggalan di mobil 

kerumah anak” (0,94) dan “ANJER tanggap dan merespon masalah 

yang ada” (0,95).  

Pada indikator “ANJER menerima, menyelesaikan, dan 

memperbaiki keluhan pelanggan” memang memiliki tingkat 

keseuaian terendah dibandingkan indikator lainnya pada dimensi 

daya tanggap, namun memiliki harapan yang paling tinggi tetapi 

tidak bisa diimbangi oleh kinerja antar jempiut sekolah ANJER. 

Sehingga pada indikator pertama perlu ada perhatian khusus dari 

pihak pengelola untuk memperbaiki kinerjanya.  

4.2.3.5 Dimensi Assurance (jaminan) 

Tabel 4.18 Tingkat Kesesuaian Dimensi Assurance (jaminan) 

Indikator Skor tingkat 

harapan () 

Skor Tingkat 

Kinerja () 

Tingkat 

Kesesuaian 

16. Pegawai ANJER sabar, murah senyum, dan 

ramah melayani anak – anak. 

170 161   0.95 

17. Pegawai ANJER ramah dan sopan terhadap 

orang tua dan anak-anak. 

169 158 0.94 

18. Pegawai ANJER memiliki pengetahuan 

yang update dan informatif terhadap sikap 

dan perbuatan baik. 

159 154 0.97 

Sumber: Data primer, 2017 
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Pada dimensi jaminan setiap indikator memiliki tingkat 

kesesuaian yang sangat baik karena mendekati angka 1. Hal 

tersebut dapat dikatakan cukup bagus karena setiap kinerja yang 

diberikan pihak antar jemput sekolah ANJER mendekati harapan 

orang tua murid yang ikut antar jemput sekolah ANJER.  

Pada indikator “Pegawai ANJER ramahd an sopan terhadap 

orang tua dan anak – anak” memiliki tingkat kesesuaian yang 

paling rendah dibandingakan indikator lainnya pada dimensi 

jaminan. Pada dimensi ini justru yang memiliki tingkat kesesuaian 

yang paling tinggi adalah pada indikator “Pegawai ANJER 

memiliki pengetahuan yang update dan informatif terhadap sikap 

dan perbuatan baik.” Hal ini perlu dipertahankan sembari menjaga 

kinerja yang diberikan agar dapat terus memenuhi harapan orang 

tua murid yang ikut antar jemput sekolah ANJER.  

Berdasarkan seluruh data diatas, akan muncul perhitungan rata-

rata tingkat harapan dan rata-rata tingkat kinerja dari setiap dimensi 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 Tingkat Harapan dan Tingkat Kinerja Antar Jemput 

Sekolah “ANJER” 

Dimensi Rata-rata Tingkat 

Harapan (Y) 

 

Y 

Rata-rata Tingkat 

Kinerja (X) 

 

X 

Tangible 

 

4.32  

 

 

 

4.42 

3.86  

 

 

 

4.02 

Emphaty 

 

4.32 4.05 

Reliability 

 

4.66 3.93 

Responsiveness 

 

4.32 3.97 

Assurance 

 

4.49 4.26 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel diatas maka dimasukkan kedalam SPSS 

versis 16.0 untuk melihat diagram kartesius seperti pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Kartesius 

Sumber: Data Primer, 2017 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukan bahwa kelima dimensi 

kualitas jasa hanya terdapat pada kuadran II. Pada kuadran ini 

kinerja dan harapan konsumen akan dimensi tangibles, emphaty, 

responsiveness, reliabillity, dan assurance memiliki skor yang 

tinggi dan sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan, sehingga 

antar jemput sekolah “ANJER” perlu mempertahankan dan 

melakukan perbaikan pada beberapa indikator atau beberapa sektor 

supaya orang tua murid yang mengikutkan anaknya antar jemput 

Kuadran II Kuadran I 

Kuadran III Kuadran IV 
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sekolah “ANJER” merasa selalu puas dan yang merasa kurang puas 

dapat menjadi puas karena kinerja yang diberikan sesuai dengan 

harapan yang diinginkan. . 

Jika ada dimensi yang terdapat pada kuadran I menunjukkan 

bahwa kinerja antar jemput sekolah suatu dimensi masih rendah 

dibandingkan harapan konsumen sehingga harus diperbaiki dan 

ditingkatkan kinerjanya agar optimal. 

Pada hal ini kelima dimensi kualitas jasa jauh untuk menyentuh 

pada kuadran III yang dimana kinerja dan harapan konsumen 

berada pada tingkat rendah sehingga belum perlu dilakukan 

perbaikan. 

Sama dengan penjelasan yang sebelumnya bahwa kelima 

dimensi juga jauh untuk menyentuh kuadran IV. Pada kuadran ini 

antar jemput sekolah terlalu tinggi memberikan kinerja yang tidak 

terlalu perlu untuk dilakukan karena pada kuadran ini memiliki 

tingkat harapan konsumen yang rendah. Sehingga pada kuadran ini 

kinerjanya perlu dikurangi dan memperbaiki kinerja yang lain 

supaya benar – benar dapat memenuhi harapan konsumen yang 

sesungguhnya.  

 

 

 


