
 

 

11 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBANGAN PARIWISATA, PRODUK 

WISATA DAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSYS (IPA) 

 

2.1  Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk membuat suatu obyek 

wisata menjadi menarik dan dapat membuat para pengunjung tertarik untuk 

mengunjunginya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 

pariwisata adalah (Yoeti, 1987: 2-3): 

1. Wisatawan (Tourism) 

Karakteristik wisatawan harus diketahui, dari mana mereka datang, usia, 

hobi, status sosial, mata pencaharian, dan pada musim apa mereka 

melakukan perjalanan. Kunjungnan wisata sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa motif wisata, seperti motif fisik, budaya, interpersonal, dan motif 

prestise. 

2. Transportasi 

Transportasi merupakan salah satu faktor untuk kemudahan bergerak 

mulai satu tempat menuju tempat  lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi 

pergerakan tersebut adalah konektifitas antar daerah, tidak ada penghalang, 

serta tersedianya sarana angkutan. Transportasi wisata harus menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan. 

3. Atraksi/obyek wisata 

Atraksi wisata merupakan daya tarik yang membuat wisatawan datang 

berkunjung. Atraksi wisata tersebut antara lain fasilitas olahraga, tempat 

hiburan, museum dan peninggalan sejarah, dan sebagainya. 

4. Fasilitas pelayanan 

Fasilitas yang mendukung keberadaan suatu obyek wisata adalah 

ketersediaan akomodasi (hotel), restoran, prasarana perhubungan, fasilitas 

telekomunikasi, perbankan, petugas penerangan, dan jaminan keselamatan.
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Selain syarat fasilitas dan pelayanan fasilitas, hotel akan berfungsi dengan 

baik sebagai komponen pariwisata jika memenuhi persyaratan lokasi. 

Persyaratan lokasi menuntut lingkungan yang dapat mendukung citra 

hotel, demikian juga dengan syarat aksesibilitas yang menuntut hotel harus 

mudah ditemukan dan mudah dicapai. 

5. Informasi dan promosi 

Agar pemasaran pariwisata dapat menarik banyak wisatawan, maka 

diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ 

brosur disebarkan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata 

dan wisatawan cepat mengambil keputusan. 

 

2.2  Produk Wisata 

Keseluruhan pelayanan yang diperoleh semenjak ia meninggalkan tempat 

tinggalnya, hingga tiba ke daerah tujuan wisata yang telah dipilihnya dan kembali 

ke rumah di mana ia berangkat semula merupakan produk wisata 

(Suwantoro,2004).  

Ciri produk pariwisata sebagai berikut:  

a. Hasil/produk pariwisata tidak dapat dipisahkan; 

b. Calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibeli;  

c. Hasil/produk wisata tidak dapat ditimbun; 

d. Hasil/produk wisata banyak tergantung pada tenaga manusia; 

e. Hasil/produk wisata tidak mempunyai standar atau ukuran yang objektif; 

f. Peranan perantara tidak diperlukan kecuali travel agent atau tour operator; 

g. Dari segi kepemilikan usaha penyediaan produk wisata memerlukan biaya 

yang besar, resiko tinggi dan permintaan sangat peka; 
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Pengklasifikasian menurut para ahli berbeda-beda namun pada umumnya para 

ahli menurunkan produk wisata menjadi 3 garis besar, yaitu atraksi, aksesibilitas, 

dan sarana dan prasarana. 

 

2.2.1 Atraksi 

Atraksi wisata merupakan daya tarik dalam objek pariwisata ataupun hasil 

kesenian suatu daerah tertentu yang menarik wisatawan atapun turis asing untuk 

berkunjung menuju ke berbagai tempat wisata (James Spilane dalam 

Adeline:2012) . Elemen-elemen di dalam suatu atraksi wisata yang secara luas 

menentukan pilihan konsumen dan mempengaruhi motivasi calon-calon pembeli 

diantaranya: 

a. Atraksi wisata Alam, meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan 

geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya. 

b. Atraksi wisata buatan / Binaan Manusia, meliputi angunan dan 

infrastruktur pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, 

monument, trotoar jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, 

tempat kepurbakalaan, lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang 

bertema.  

c. Atraksi Wisata Budaya, meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), 

agama dan seni ,teater music, tari dan pertunjukkan lain, dan museum. 

Beberapa dari hal tersebut dapat dikembangankan menjadi even khusus, 

festival, dan karnaval. 

d. Atraksi Wisata Sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk 

asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial (Middleton dalam 

Adeline:2012). 

 

Karakteristik atraksi wisata dibagi menjadi 3 tipe yaitu: 

a. Atraksi alam meliputi Scenic Beauty, Beaches & Marines, Flora & Fauna, 

Special Environmental Features, Parks & Conservations Area, Health 

Tourism.
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b. Atraksi Budaya meliputi atraksi yang didasarkan pada kegiatan manusia, 

yaitu Archeological, Historical & Cultural Sites, Distinctive Cultural 

Patterns, Art & Handicrafts, Interesting Economics Activities, Interesting 

Urban Areas, Museum & Other Cultural Facilities, Cultural Festival. 

c. Atraksi Tipe Khusus merupakan atraksi yang berhubungan dengan 

bentukan alam maupun budaya, tetapi dibentuk secara buatan yaitu Theme 

Park, Amusement Parks, & Circurces, Shopping, Special Events, 

Entertainment, Recreation & Sports (Inskeep dalam Adeline:2012). 

 

2.2.2 Aksesibilitas 

Salah satu faktor untuk memudahkan perjalanan wisata wisatawan berkunjung 

menuju lokasi objek wisata adalah aksesibilitas. Salah satu bagian sangat penting 

dalam kegiatan pariwisata yaitu aksesibilitas/kelancaran perpindahan seseorang 

dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. Perpindahan dilakukan dapat berjarak 

dekat maupun berjarak jauh (Sammeng dalam Adeline:2012). 

 

Bagian askesibilitas dapat terkategori ke dalam dua sifat dasar oleh (Hainim 

dalam Adeline: 2012) seperti sifat fisik dan non fisik. Aksesibilitas  bersifat fisik 

masuk kedalam suatu bentuk kemudahan-kemudahan yang tersedia berkaitan 

dengan ketersediaan prasarana dan sarana jaringan transportasi untuk terhubung 

antar satu daerah tujuan wisata dengan daerah asal wisatawan, seperti dalam 

bentuk sarana transportasi terjadwal (scheduled transport) ataupun yang tidak 

terjadwal (non scheduled transport).  

 

Selain itu aksesibilitas yang mempunyai sifat non fisik, berkaitan dengan suatu 

kemudahan pencapaian melalui jalur perizinan atau permit, biasanya aksesibilitas 

kategori non fisik ini, diperuntukan bagi daerah tujuan wisata yang dilindungi dan 

dibatasi frekuensi serta kuantitas kunjungan. 
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Elemen-elemen ini adalah yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan 

kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi. 

Elemen-elemen tersebut ialah: 

- Infrastruktur; 

- Jalan, bandar udara, jalur kereta, pelabuhan laut dan marina; 

- Perlengkapan seperti ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana 

transportasi umum; 

- Faktor operasional  (jalur atau rute operasi, frekuensi pelayanan, 

dan harga yang dikenakan); 

- Peraturan pemerintah yang seperti pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan transportasi (Middleton dalam 

Adeline:2012) 

 

2.2.3 Fasilitas/Amenitas 

Fasilitas atau amenitas wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata 

diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang sedang menikmati 

perjalanan wisatanya. Fasilitas wisata digunakan untuk mensupport konsep atraksi 

wisata yang sudah ada. Oleh sebab itu, selain daya tarik wisata, kegiatan wisata 

yang dilakukan wisatawan membutuhkan adanya fasilitas wisata yang menunjang 

kegiatan wisata yang ada.  

 

Sehingga, setiap bagian saling berkaitan dalam rangkaian wisata perjalanan mulai 

dari daya tarik wisata, kegiatan wisata, hingga fasilitas wisata merupakan 

kelompok yang tidak bisa dipisahkan. (Mill dalam Adeline:2012) Fasilitas wisata 

merupakan salah satu kebutuhan dari wisatawan yang melakukan perjalanan 

wisata pada saat mereka tiba di tempat atraksi wisata.  

 

Bagian fasilitas perjalanan terdiri dari alat transportasi, fasilitas akomodasi, 

fasilitas makanan atau minuman dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan 

perjalanan. Adapun fasilitas dibagi menjadi tiga bagian berikut ini: 
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a. Akomodasi 

Akomodasi dipergunakan wisatawan yang sedang melakukan kunjungan menuju 

atraksi wisata untuk tempat tinggal sementara agar dapat beristirahat. Tersedianya 

akomodasi membuat wisatawan tinggal dalam beberapa waktu yang lumayan 

lama untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Hal yang memiliki kaitan 

dengan akomodasi wisata sangat berpengaruh seperti wisatawan untuk berkunjung 

seperti pilihan  akomodasi, jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat 

harga, serta jumlah kamar yang tersedia. 

 

b. Tempat makan dan minum 

Dalam melakukan kunjungan ke objek wisata, wisatawan yang berkunjung 

pastinya perlu makan dan minum sehingga setiap objek wisata perlu menyediakan 

tempat makan dan minum. Tersedianya tempat makan dan minum bagi wisatawan 

juga untuk mengantisipasi wisatawan yang tidak membawa persediaan makan 

menuju objek wisata. Selain itu, makanan khas daerah wisata dapat menjadi daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan yang hanya sekedar mencicipi atau ingin mencoba 

makanan khas daerah objek wisata. Dalam penyediaan tempat makan dan minum 

harus diperhatikan jenis makanan dan minuman, kebersihan, pelayanan, harga dan 

lokasi tempat makan dan minum yang tidak jauh dari objek wisata. 

 

c. Fasilitas umum di lokasi wisata 

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang menunjang tempat wisata seperti 

ketersediaan toilet umum, tempat parkir, musholla, loket tiket dan 

lainnya.Pembangunan fasilitas wisata yang berada di daerah tujuan wisata dan 

objek wisata harus sesuai kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun 

kualitiatif. Fasilitas wisata secara kuantitatif seperti total fasilitas wisata yang 

harus tersedia, dan secara kualitatif seperti mutu pelayanan yang diberikan dan 

tergambar pada puasnya wisatawan (Gamal Suwantoro dalam Adeline:2012). 

Persyaratan fasilitas yang baik seperti berikut: 

 Rupa fasilitas dapat dikenali (recognizable). 

 Memanfaatkan fasilitas sesuai dengan peruntukannya. 
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 Letak fasilitas yang strategis, memudahkan pengunjung untuk menemukannya 

 Kualitas fasilitas harus memenuhi standart fasilitas yang berlaku (Soekadijo 

dalam Adeline:2012).  

 

Terdapat unsur-unsur di dalam suatu atraksi atau berkenaan dengan suatu atraksi 

yang memungkinkan pengunjung untuk menginap dan dengan kata lain untuk 

menikmati dan berpatisipasi di dalam suatu atraksi wisata. Hal tersebut meliputi: 

 

a. Akomodasi meliputi hotel, desa wisata, apartment, villa, caravan, hostel, guest 

house, dansebagainya. 

b. Restoran, meliputi dari makanan cepat saji sampai dengan makanan mewah. 

c. Transportasi di suatu atraksi, meliputi taksi, bus, penyewaan sepeda dan alat 

ski di atraksi yang bersalju.  

d. Aktivitas, seperti sekolah ski, sekolah berlayar dan klub golf. 

e. Fasilitas-fasilitas lain, misalnya pusat-pusat bahasa dan kursus keterampilan. 

f. Retail Outlet, seperti toko, agen perjalanan, souvenir, produsen camping 

g. Pelayanan-pelayanan lain, misalnya salon kecantikan, pelayanan informasi, 

penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata (Middleton dalam 

Adeline:2012). 

 

Menurut Yoeti (1997) yang termasuk kelompok prasarana kepariwisataan adalah :  

1. Prasarana perhubungan seperti jaringan jalan raya dan kereta api.  

2. Instalansi pembangkit tenaga listrik.  

3. Instalansi penyulingan bahan bakar minyak.  

4. Sistem irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan, perkebunan.  

5. Sistem perbankkan dan moneter.  

6. Sistem telekomunikasi.  

7. Pelayanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan.  
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Tabel 2. 1 Standart Prasarana Kepariwisataan 

No Prasarana Umum Kebutuhan Masyarakat Banyak 

1. Sistem ketersediaan air bersih Rumah Sakit 

2. 
Sistem ketersediaan pembangkit 

tenaga listrik 
Apotek 

3. Keterseidaan jaringan jalan 
Bank 

 

4. 
Lapangan udara, pelabuhan, stasiun 

dan terminal 
Kantor Pos 

5. Kereta, kapal tambang dan lainnya Pompa Bensin 

6. 
Jaringan komunikasi 

(telekomunikasi) 
Kantor Administrasi 

Sumber: Yoeti, 1997 

 

Sedangkan sarana pariwisata meliputi:  

1. Sarana pokok pariwisata  

Perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat bergantung pada arus 

kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata disebut sarana pokok 

pariwisata 

2. Sarana pelengkap pariwisata  

Perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas 

rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, 

tetapi yang terpenting adalah untuk membuat agar para wisatawan dapat lebih 

lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata disebut sarana pelengkap 

pariwisata 

3. Sarana penunjang pariwisata 

Perusahaan penunjang sarana pelengkap dan sarana pokok tidak hanya 

bertujuan untuk membuat wisatawan lebih lama menetap pada daerah tujuan 

wisata, namun fungsi yang sangat penting agar wisatawan semakin banyak 

mengeluarkan ataupun membelanjakan uang di objek wisata yang dikunjungi.  
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Tabel 2. 2 Standart Sarana Kepariwisataan 

No. Sarana Pokok Kepariwisataan Sarana Pelengkap Kepariwisataan 
Sarana Penunjang 

Kepariwisataan 

1 a. Perusahaan kegiatannya mempersiapkan dan 

merencanakan perjalanan wisatawan 

 Agen perjalanan 

 Pemandu perjalanan 

 Transportasi pariwisata 

 Taksi 

 Bus wisata 

 Rental mobil 

b. Perusahaan memberikan pelayanan di daerah tujuan ke 

mana wisatawan pergi 

 Pelayanan menginap 

- Hotel 

- Motel 

- Youth Hostel 

- Pondok (Cottages) 

- Area berkemah 

 Penyediaan makanan dan minuman 

- Mobil kedai minuman 
- Pembukaan pemesanan makanan 

- Bar dan restoran 

- Kedai kopi 

- Kafe 

- Aula pertemuan 

- Pelayanan pribadi 

c. Kantor-kantor pemerintah 

 Pusat informasi pemerintah 

Kantor Departemen Pariwisata 

a. Jet ski 

b. Kursus golf 

c. Lapangan tenis 

d. Kolam renang 

e. Fasilitas berperahu 

f. Ekspedisi perburuan safari dengan segala pelengkapnya 

g. Fasilitas olahraga 

h. Panggung terbuka 
i. Toilet 

j. Tempat bilas 

k. Tempat bermain anak-anak 

l. Tempat parker 

m. Pusat penerangan 

n. Tempat penitipan barang 

o. Tempat ibadah 

p. Papan penunjuk arah 

q. P3K 

r. Tempat sampah  

s. Pos Tiket 

a. Klub malam 

b. Mandi uap 

c. Kasino 

d. Toko cinderamata 

e. Bioskop 

f. Opera  

g. Tempat penyewaan 

Sumber : Yoeti, 1997 
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2.3  Importance Performance Analysys (IPA) 

Dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Kuadran (Importance 

Performance Analysis)  yang termasuk kedalam teknik analisis deskriptif. Analisis 

kuadran ini dikenalkan melalui John A.Martilla dan John C.James tahun 1997. 

Analisis kuadran ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor kinerja penting apa 

saja yang dapat dilakukan pada suatu kelompok dalam pemenuhan kepuasan 

pelanggan (konsumen). Pada awalnya, mereka menggunakan metode ini dalam 

riset pemasaran dan perilaku konsumen namun seiring perkembangan, 

penggunaan analisis kuadran menyebar pada riset seperti mengukur pelayanan 

rumah sakit, pariwisata, sekolah hingga terhadap kinerja birokrat atau pemerintah. 

 

2.3.1 Uji Beda Harapan dan Persepsi 

Dalam penggunaannya, uji beda harapan dan persespi bertujuan untuk mengukur 

kesenjanan (gap) diantara Harapan responden terhadap Persepsi responden dalam 

variabel analisis. Uji ini membedakan nilai Mean antara Harapan responden-

Persepi responden serta dilakukan pada kelompok sampel sejenis seperti 

pelanggan sejenis dan mengisi kuisioner sejenis. Nilai Mean setiap variabel 

dilakukan input pada SPSS dan berlaku pada masing-masing variabel Harapan 

responden-Persepsi responden. 

 

Kemudian dalam pengujian ketimpangan/gap, digunakan Wilcoxon Signed-Rank 

Test. Pengujian ini dicetus oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 dan penerapan 

pengujian ini digunakan terhadap data-data  yang bersifat non parametrik seperti 

data yang tidak terdistribusi secara normal dan pengukuran menggunakan skala 

yang lebih kecil dari interval. 

 

Wilcoxon Signed-Rank Test dapat digunakan apabila ada dua variabel skor yang 

menjadi perbadingan. Partisipan yang sejenis menjadi asal adanya skor tersebut. 

Skor yang memiliki perbedaan yaitu skor Harapan responden dan skor Persepsi 

responden. Pelanggan sejenis adalah partisipan sejenis. 
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SPSS merupakan software  yang digunakan dalam Uji Wilcoxon Signed-Rank 

Test. Aturan yang digunakan uji ini dalam SPSS adalah: 

1. Masukan dua variabel baru yaitu Nilai mean/rata-rata Harapan setiap 

Responden dan Nilai mean/rata-rata Persepsi setiap Responden. 

2. Gunakan menu Analyze > Klik Nonparametric Tests > Klik 2 Related 

Samples. 

3. Klik Two-Related Samples Test  kemudian input Mean/Rata-rata  Harapan 

di Variabel Satu dan Mean Persepsi di Variabel Dua. 

4. Kemudian Cek Test Type Wilcoxon sudah terceklis 

5. Tekan OK. 

 

Setelah itu untuk membuktikannya, menerjemahkan uji kedalam Hipotesis 

deskriptif , H0 merupakan gambaran tidak ada kesenjangan antara Harapan 

responden dengan Persepsi responden dan H1 merupakan gambaran terdapat 

kesenjangan antara Harapan responden dan Persepsi responden. Adapun rumus 

untuk mencari nilai z hitung sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 T= Nilai selisih sangat kecil apabila terdapat nilai minus, nilai minus 

sangat tinggi; 

 N= Populasi sampel (sampel yang mempunyai selisih nol tidak 

dimasukan). 

 

Selain itu z tabel dalam pengujian dua sisi, nilai yang ditemukan 0,025 yaitu 1.96 

yang terdapat pada tabel Z-score. Penentuan keputusan dapat diamati 

menggunakan kurva normal dibawah ini: 

 

Gambar 2. 1 Kurva Pengambilan Keputusan Uji Beda Harapan dan Persepsi 
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2.3.2 Statistik Deskriptif dengan Importance-Performance Analysis (IPA) 

Metode statatistik yang pertama kali ditemukan dan dimuat dalam Journal of 

Marketing  dengan judul Importance Performance Analysis merupakan karya 

John A.Martilla dan John C.James di tahun 1997  dengan metode yang 

mengandung corak deskriptif. Mereka memberikan gambaran satu perusahaan 

otomobil yang telah meraih 6000 mil namun konsumen mobilnya yang loyal 

hanya diangka 37%.  

 

Sehingga mereka ingin mengalami peningkatan loyalitas konsumen hingga 50% 

diutamakan untuk perbaikan sektor layanan yang perusahaan tersebut miliki. 

Kemudian diketahui 14 atribut  memiliki pengaruh kuat masuk sektor pelayanan. 

Responden kemudiam diberikan pertanyaan terhadap 14 atribut yang digunakan 

berikut ini: 

 Menurut anda, layanan ini memiliki nilai kepentingan berapa? (Harapan) 

 Menurut anda, kinerja dealer memiliki nilai kepuasan berapa? (Persepsi) 

 

Pertanyaan dalam bentuk kuisioner ini dibagikan pada 634 konsumen yang telah 

membeli mobil di dealer itu namun konsumen yang bersedia memberikan jawaban 

sebesar 284 kuisoner. Sesuatu yang menarik mengenai metode ini yaitu hasil yang 

didapatkan digambar dalam kuadran dua dimensi memiliki sifat grafis dan 

interpretasi tidak sulit. Adapun kuadran yang dihasilkan digambarkan Martilla dan 

James berikut ini: 

 

Gambar 2. 2 Importance Performance Analysis 
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Berdasarkan kudran diatas, mereka mengerucutkannya sebagai berikut: 

1. Konsentrasi disini (Concentrate Here) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

penting atau diharapkan oleh responden namun kinerja yang dilakukan 

saat ini terbilang belum membuat responden puas sehingga mereka 

memiliki kewajiban meletakkan sumber daya yang memumpuni dalam 

peningkatan kinerja berbagai variabel yang termasuk kedalam kuadran ini. 

Variabel yang termasuk merupakan variabel prioritas untuk peningkatan. 

 

2. Mempertahankan prestasi (Keep Up With The Good Work) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

penting atau diharapkan oleh responden serta memiliki kinerja yang 

memuaskan sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mempertahankan 

pencapain prestasi yang telah didapatkan.  

 

3. Prioritas rendah (Low Priority) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

tingkat kineja memuaskan namun tidak penting bagi responden. Sehingga 

mereka tidak perlu memperhatikan variabel yang termasuk kedalam 

kuadran ini. 

 

4. Terlalu berlebihan (Possibly Overkill) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

tingkat kinerja tidak memuaskan dan tidak penting bagi responden. 

Sehingga mereka tidak perlu menempatkan sumber daya dan 

memberikannya pada variabel prioritas. 

 

Dalam menggambarkan data, dua cara yang dapat dilakukan menurut 

C.L.Martinez yaitu meletakkan garis potong kuadran terhadap nilai rata-rata di 

sumbu tingkat kepuasan dan sumbu prioritas penanganan. Tujuannya yaitu 

menggambarkan secara keseluruhan sebaran data berada di kuadran yang mana. 
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Kemudian meletakkan garis potong kuadran terhadap nilai rata-rata di sumbu 

tingkat kepuasan dan sumbu prioritas penanganan. Tujuannya yaitu 

menggambarkan secara detail masing-masing variabel terletak di kuadran yang 

mana. Peneliti paling banyak menggunakan metode kedua. 

 

Tahapan-tahapan mengenai analisis ini, peneliti melakukan tahapan berikut ini: 

1. Melakukan perhitungan Mean Harapan dan Persepsi responden. 

2. Melakukan plot data Mean Harapan dan Persepsi dengan cara Cartesian 

masuk menuju Kuadran. 

3. Menginterpretasikan dan menganalisis terkait variabel-variabel mana saja 

yang termasuk dalam : 

a) Konsentrasi disini (Concentrate Here) 

b) Mempertahankan prestasi (Keep Up With The Good Work) 

c) Prioritas rendah (Low Priority) 

d) Terlalu berlebihan (Possibly Overkill) 

 

2.3.3 Menggambar Kuadran Kartesian IPA 

Keunikan dalam metode analisis ini yaitu digunakannya kuadran Cartesian namun 

menjadi pertanyaan bagaimana membuat titik pusat untuk sumbu x dan sumbu y. 

Contoh, salah satu peneliti ingin mengetahui kualitas pelayanan partai x atas 

konstitusinya. Apakah terdapat ketimpangan/GAP diantara Harapan dengan 

Persespsi konstitusi atas kualitas pelayanan partai x, ini merupakan pusat masalah 

utama dan masalah ini dapat diselesaikan menggunakan uji Wilcoxon Sign-Rank 

yang telah dipaparkan. 

 

Pusat permasalahan selanjutnya, peneliti berkeinginan mengungkapkan indkasi-

indikasi kualitas pelayanan apa yang termasuk ke bagian Kuadran A, B, C dan D. 

Indikasi kualitas pelayang penelitian terdapat lima (5) indikasi yaitu: 

 Realibilty 

 Responsiveness 

 Assurance 
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 Empathy 

 Tangible 

  

Kemudian setiap indikasi mewakili lima (5) item pertanyaan. Sehingga penelitian 

yang dilakuakn terdapat lima (5) indikasi yang akan mengalami pengukuran 

menggunakan 20 item pertanyaan. 

 

Sejumlah 269 kuisioner untuk responden telah disebar peneliti, masuk kedalam 

pengocding dan penginputan melalui computer. Hal yang ingin diketahui yaitu 

plot data setiap masing-masing item dan indikator. Selanjutnya, apa tahapannya? 

 

 Melakukan Ploting Data Setiap Item 

Penentuan c-line pada sumbu x dan y dengan cara membuat tabel berikut ini: 
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Tabel 2. 3 Ploting Data Item 

 

 

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, data yang ada  diklasifikan berdasarkan mean 

persepsi dan mean harapan, kemudian peneliti mencari nilai gap atau ketimpangan 

antara harapan dan persepsi, mencari nilai Tki% , rata-rata terhadap 20 item 

berdasarkan item persepsi dan item harapan. Setelah itu diketahui nilai yang 

digunakan untuk sumbu x dan sumbu y terhadap 20 item yang digunakan.Setelah 

semua nilai sudah terpenuhi selanjuta peneliti melakukan penggambaran kedalam 

kuadran Cartesian berikut ini. 
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Gambar 2. 3 Kuadran Data Item 

Berdasarkan gambar 2.3 diatas, terlihat  ke-4 kuadran masing-masing memiliki 

item yang berbeda,  item yang termasuk kedalam kuadran A, B, C, dan D 

merupakan item yang akan digunakan untuk analasis deskriptif  selanjutnya 

berdasarkan kententuan setiap kuadran.  

Berdasarkan kudran diatas, mereka mengerucutkannya sebagai berikut: 

1. Konsentrasi disini (Concentrate Here) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang penting 

atau diharapkan oleh responden namun kinerja yang dilakukan saat ini 

terbilang belum membuat responden puas sehingga mereka memiliki 

kewajiban meletakkan sumber daya yang memumpuni dalam peningkatan 

kinerja berbagai variabel yang termasuk kedalam kuadran ini. Variabel yang 

termasuk merupakan variabel prioritas untuk peningkatan. 

 

2. Mempertahankan prestasi (Keep Up With The Good Work) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang penting 

atau diharapkan oleh responden serta memiliki kinerja yang memuaskan 
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sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mempertahankan pencapain 

prestasi yang telah didapatkan.  

 

3. Prioritas rendah (Low Priority) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang tingkat 

kineja memuaskan namun tidak penting bagi responden. Sehingga mereka 

tidak perlu memperhatikan variabel yang termasuk kedalam kuadran ini. 

 

4. Terlalu berlebihan (Possibly Overkill) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang tingkat 

kinerja tidak memuaskan dan tidak penting bagi responden. Sehingga mereka 

tidak perlu menempatkan sumber daya dan memberikannya pada variabel 

prioritas. 

 

Tabel 2. 4 Ploting Data Indikator 

 

 

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, data yang ada  diklasifikan berdasarkan mean 

persepsi dan mean harapan, kemudian peneliti mencari nilai gap atau ketimpangan 

antara harapan dan persepsi, mencari nilai Tki% , rata-rata terhadap 20 item 

berdasarkan item persepsi dan item harapan. Setelah itu diketahui nilai yang 

digunakan untuk sumbu x dan sumbu y terhadap 20 item yang digunakan.Setelah 
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semua nilai sudah terpenuhi selanjuta peneliti melakukan penggambaran kedalam 

kuadran Cartesian berikut ini. 

 

U  

Gambar 2. 4 Kuadran Data Indikator 

 

Berdasarkan kudran diatas, mereka mengerucutkannya sebagai berikut: 

1. Konsentrasi disini (Concentrate Here) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

penting atau diharapkan oleh responden namun kinerja yang dilakukan 

saat ini terbilang belum membuat responden puas sehingga mereka 

memiliki kewajiban meletakkan sumber daya yang memumpuni dalam 

peningkatan kinerja berbagai variabel yang termasuk kedalam kuadran ini. 

Variabel yang termasuk merupakan variabel prioritas untuk peningkatan. 

 

2. Mempertahankan prestasi (Keep Up With The Good Work) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

penting atau diharapkan oleh responden serta memiliki kinerja yang 

memuaskan sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mempertahankan 

pencapain prestasi yang telah didapatkan.  
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3. Prioritas rendah (Low Priority) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

tingkat kineja memuaskan namun tidak penting bagi responden. Sehingga 

mereka tidak perlu memperhatikan variabel yang termasuk kedalam 

kuadran ini. 

 

4. Terlalu berlebihan (Possibly Overkill) 

Variabel yang masuk kedalam kuadran ini merupakan variabel yang 

tingkat kinerja tidak memuaskan dan tidak penting bagi responden. 

Sehingga mereka tidak perlu menempatkan sumber daya dan 

memberikannya pada variabel prioritas. 


