
Tanggapan pelanggan mengenai tingkat kepuasannya terhadap PT Ajinomoto (Latifah, 2003)
Daftar Pertanyaan 1 2 3 4 5

A. Tampilan fisik
1.

2.

B. Keandalan
3.

4.

C. Daya tanggap
5.

6.

D.Jaminan
7.

E. Pengiriman barang
8.

F. Produk
9.

10.

G. Kemasan
11.
12.

H. Kualitas dan mutu
13.

14. Bagaimana kepuasan anda mengenai kualitas produk yang dihasilkan?
I. Harga
15.

16.

17.

Bagaimana kepuasan anda mengenai garansi produk yang diberikan oleh 
perusahaan (batas waktu untuk pengembalian produk karena produk yang 
rusak)?

Bagaimana kepuasan anda mengenai produk yang ditawarkan 
perusahaan?

Bagaimana kepuasan anda mengenai desain kemasan yang dibuat

Bagaimana kepuasan anda mengenai kebersihan dan kerapian karyawan 
ketika berhubungan dengan pelanggan?

Bagaimana kepuasan anda mengenai ketepatan waktu karyawan dalam 
proses transaksi?
Bagaimana kepuasan anda mengenai sistem administrasi dalam proses 
transaksi (pecatatan yang akurat dan bebas kesalahan)?

Bagaimana kepuasan anda mengenai kecepatan, ketepatan dan daya 
tanggap karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan?
Bagaimana kepuasan anda mengenai kesediaan karyawan dalam menerima 
setiap permintaan dari pelanggan?

Bagaimana kepuasan anda tentang potongan harga yang diberikan oleh 
perusahaan?

18.

Bagaimana kepuasan anda mengenai produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan?

Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan kemasan dalam 
melindungi produk?

Bagaimana kepuasan anda mengenai harga yang ditawarkan oleh 
perusahaan?

Bagaimana kepuasan anda mengenai ketepatan waktu dalam pengiriman 
pesanan barang kepada pelanggan?

Bagaimana kepuasan anda mengenai bahan baku yang digunakan untuk 
membuat produk?

Bagaimana kepuasan anda mengenai keawetan dari produk yang 
dihasilkan oleh perusahaan?

Bagaimana kepuasan anda mengenai kesesuaian harga yang ditawarkan 
perusahaan terhadap kualitas produk yang ditawarkan?
Bagaimana kepuasan anda mengenai kestabilan harga produk yang 
ditetapkan oleh perusahaan?



1 = Sangat tidak puas 2 = Tidak puas 3 = Biasa saja 4 = Puas 5 = Sangat puas



KERANGKA PIKIR 

Daya Saing Melemah 

 

Menurunnya laba 

 

Pengukuran Kinerja dengan BSC 
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Hasil Pengukuran Kinerja dengan BSC 

 

Permasalahan Yang Ditemukan 

 

Tindakan Perbaikan 



POSISI PERUSAHAAN BERDASARKAN LIFE CYCLE    
Indikator life cycle      Ya Tidak 
I. Growth        
1. Persaingan Sedikit      
2. Penjualan rendah       
3. Biaya relatif tinggi untuk riset, pengembangan dan pemasaran   
4. Variasi produk terbatas      
5. Harga yang tinggi karena adanya diferensiasi    
II. Sustain        
6. Penjualan tumbuh cepat      
7. Variasi produk meningkat      
8. Mempertahankan pangsa pasar     
9. Persaingan meningkat      
10. Harga mulai lunak      
III. Harvest       
11. Penjualan meningkat pesat      
12. Tingkat pertumbuhan penjualan kecil     
13. Persaingan berkurang      
14. Variasi produk berkurang      
15. Diferensiasi tidak penting lagi     
16. Persaingan berdasarkan biaya dan kualitas    
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