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MENYINGKAP KUALITAS PELAYANAN PADA TOKO KELONTONG 

AULIA ANUGERAH PATI  

  ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualitas pelayanan di Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati, (2) Faktor pendukung dan penghambat pelayanan 

di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang 

terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Hasil penelitian menunjukan 

SOP (Standar Operasional Prosedur) yang bagus, Penampilan sarana dan 

prasarana (tangible) yang baik, kemudahan dalam menerima permintaan 

konsumen, waktu pengerjaan yang cepat, respon atau daya tanggap, adanya 

komunikasi yang baik antara kedua pihak dan, serta sikap pegawai yang ramah 

serta adanya jaminan yang menjanjikan. Terpenuhinya kualitas pelayanan pada 

konsumen menjadikan konsumen merasa puas. (2) Faktor penghambat 

pelaksanaan pelayanan publik di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati adalah 

kurangnya sarana dan prasarana, terjadinya ganguan pada sistem, dan lain 

sebagainya. Sedangkan faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik 

dengan pengguna layanan, kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas dan 

sesuai dengan hati nurani. Faktor pendukung lain adalah adanya sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap, adanya SOP/Standart yang jelas, adanya jaminan 

yang baik dan respon pegawai yang cepat. 

 

Kata Kunci :Kualitas Pelayanan , factor pendukung dan penghambat 

pelayanan, Kepuasan Konsumen 
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REVEAL THE QUALITY OF  SERVICE AT AULIA ANUGERAH GROCERY 

STORE PATI 

This study aims to determine (1) the quality of service at aulia anugerah 

grocery store pati, (2) Supporting factors and service barriers in the aulia 

anugerah grocery store pati. 

The method of this research is descriptive research with a qualitative 

approach. Qualitative descriptive research is research that aims to figur out and 

describe events or phenomena that occur in the field and present data 

systematically, factually, and accurately about the facts or phenomena that occur 

in the field. Data collection is done by observation, interview, and documentation 

techniques. The researcher used source triangulation to check the validity of the 

research data. Data analysis in this study uses three components consisting of 

data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The results of this study indicate that (1) The results of the study show the 

SOP (Standard Operating Procedure) is good, the appearance of good facilities 

and infrastructure, ease of accepting consumer requests, fast working 

time,employee capacity, response or responsiveness, and the presence of close 

communication between the two parties, and friendly employee attitudes and 

promosing guarantee. The fulfillment of the quality of service to consumers makes 

consumers feel satisfied. (2) Inhibiting factors for the implementation of public 

services at the aulia anugerah grocery store pati are the lack of facilities and 

infrastructure, , errors in the network or system, and so on. While the supporting 

factors are good communication with service users, awareness of serving the 

community with sincerity and in accordance with conscience. Other supporting 

factors are the existence of sufficiently complete facilities and infrastructure, the 

existence of clear SOP/ Standards, and a proper Queuing System, and friendly 

employee attitudes. 

 

Keywords: Service Quality, supporting factors and service barrier, Compulsive 

Satisfaction 
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BAB I 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia uaha saat ini berjalan sangat pesat, kebutuhan 

dan keinginan konsumen selalu berubah seiring dengan perkembangan 

zaman, sehingga mempengaruhi sistem pola konsumsi masyarakat. 

Perkembangan usaha dari tahun ke tahun ini telah diwarnai dengan 

berbagai macam persaingan di segala bidang. Melihat hal tersebut 

Perusahaan atau pelaku usaha dituntut mempunyai strategi yang tepat 

dalam memenuhi kebutuhan dan keinguinan konsumen seperti dalam hal 

pelayanan. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin dinamis, 

manusia di tuntut lebih cepat agar tidak kalah dengan para pesaing. 

Keberhasilan pemasaran suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari 

seberapa banyak konsumen yang berhasil diperoleh, namun juga 

bagaimana cara mempertahankan konsumen tersebut. Rasa puas atau 

tidaknya konsumen terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen. Banyaknya keluhan dan pengaduan, tentang belum 

efektif dan belum efisien serta sumber daya manusia yang kurang 

memadai. Hal ini terlihat dari segi prosedur layanan yang berbelit-belit, 

petugas yang kurang tanggap, biaya yang harus dikeluarkan mahal, 

sehingga menimbulkan pandangan masyarakat terhadap perbaikan kualitas 

layanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun pada  

kenyataannya pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 

yang diinginkan. Banyak kegiatan penyelenggaraan layanan yang tidak 
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mengalami peningkatan sehingga banyak pelanggan atau 

masyarakat merasa kurang puas dalam mendapatkan layanan. Kepuasan 

pelanggan merupakan tolak ukur untuk dapat meningkatkan kualitas 

layanan. Hal ini disebabkan karena kualitas layanan dapat digunakan 

sebagai suatu cara untuk pencapaian keunggulan yang kompetitif. Dengan 

adanya peningkatan kualitas layanan yang baik maka dapat menimbulkan. 

suatu kepuasan pada pelanggan atau masyarakat. 

Menurut Tjiptono (2011:59), Kualitas pelayanan adalah adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila 

pelayanan yang diterima atau dirasakan  (Perceived Service) sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan 

maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. 

Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas layanan di persepsikan buruk. 

Maka dapat diidentifikasikan bahwa sebuah kualitas pelayanan 

yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima layanan 

mengharapkan tingkat keunggulan dari setiap  layanan yang di dapat dari 

pelayanan yang didapat sebelumnya. Bila pelayanan yang diberikan 

melampaui harapan masyarakat maka kualitas pelayanan yang diberikan 

akan mendapatkan persepsi yang ideal dari penguna layanan . Pelayanan 

baru dapat dikatakan berkualitas jika sesuai dengan harapan, keinginan, 
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atau kebutuhan penerima layanan, untuk mengetahui layanan yang 

diberikan pihak Toko Kelontong sesuai dengan keinginan atau kebutuhan 

masyarakat sebagai penguna layanan, maka kualitas pelayanan harus 

diukur dan dinilai oleh penguna layanan.  

Salah satu perkembangan yang semakin ketat adalah 

perkembangan usaha toko kelontong (Grocery Store ). Perkembangan  

usaha toko kelontong (Grocery Store ) selalu mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun sehingga mengharuskan pemilik usaha terus melakukan 

inovasi terkait dengan pelayanan yang diberikan seperti pada Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati. Toko Kelontong Aulia Anugerah terletak 

di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kota Pati. Lokasi tersebut 

mudah di jangkau dan terletak tidak jauh dari pusat pabrik industri 

makanan yang mayoritas pegawainya ibu rumah tangga yaitu PT. Dua 

Kelinci dan PT. Indofood dan tidak jauh pula dengan pusat pasar di desa. 

Memiliki berbagai varian bahan pokok seperti sembako, peralatan rumah 

tangga, keperluan bayi, alat tulis, dan lain – lain , dengan harga yang bisa 

di bilang cukup terjangkau. Dilengkapi pula dengan  atar barang belanjaan  

untuk pelayanan kosumen merasa nyaman dan puas  saat berbelanja.  

Di dalam sektor usaha toko kelontong, Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati memiliki beberapa kompetitor kompetitor  lain yang bergerak 

dalam bidang yang sama, seperti Indomaret, Alfamaret, dan mini market. 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati sebagai salah satu toko kelontong 

dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat, kerena selain bersaing 
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dengan Indomret, Alfamaret, dan mini market juga dihadapkan persaingan 

dengan toko kelontong lain yang bergerak dalam sektor usaha yang sama, 

untuk terus berusaha lebih dalam memenuhi semua kebutuhan konsumen 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. Bisa dibayangkan sangat ketatnya 

persaingan pemasaran yang dihadapi dan juga upaya – upaya pendekatan 

pasar yang harus dilakukan oleh Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati  

dalam mempertahan posisinya. Hal ini dibenarkan oleh perkataan kepala 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati yang diperoleh diawal observasi 

penelitan, ketika ditanya mengenai kendala utama yang dihadapi oleh Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati 

Fenomena pesaingan ketat yang terjadi seperti itu, mau tidak mau 

menuntut usaha toko kelontong untuk terus selalu berinovasi dalam 

memenuhi keinginan konsumen, yang mana toko kelontong harus terus 

menyesuaikan dirinya terhadap kondisi lingkungan yang kompleks dan 

selalu berubah – ubah dan mengalami perkembangan. Dalam prakteknya 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati berhasil mempertahankan posisinya 

dalam menghadapi persaingan yang ada, hal ini dapat dilihat dari 

pendapatan yang diperoleh dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. 
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Tabel 1.1 

Data Transaksi Pendapatan Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati 

selama 3 tahun terakhir 

No. Bulan 
Pendapatan (Rupiah) 

2017 2018 2019 

1 Januari 16.870.800 20.550.300 21.350.300 

2 Febuari 16.530.900 19.200.700 21.580.900 

3 Maret 16.926.200 19.976.000 21.976.300 

4 April 17.365.500 20.309.700 20.469.800 

5 Mei 20.780.600 22.380.900 25.480.700 

6 Juni 20.400.500 21.900.500 23.489.500 

7 Juli 17.925.800 20.965.800 23.335.800 

8 Agustus 16.380.900 20.680.400 22.983.500 

9 September 18.970.500 21.875.800 21.172.500 

10 Oktober 19.755.700 22.755.700 22.714.100 

11 November 20.300.200 20.800.500 22.800.000 

12 Desember 21.608.900 24.890.900 25.900.500 

TOTAL 223.816.500 256.287.200 273.253.900 

Sumber : Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati 

Dari tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa, dapat dilihat bahwa 

pendapatan Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati mengalami kenaikan 

yang signifikan, dengan demikian bisa dikatakan bahwa tingginya tingkat 

pendapatan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah sistem pelayanan yang baik. Sistem pelayanan yang baik yang 

dilakukan oleh Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati sudah tepat dan 

sesuai dengan yang di harapkan konsumen .  
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Berdasarkan penelitian terdahulu dari Atmawa dan Wahyuddin 

(2004), menyatakan bahwa pertama; semua aspek dari dimensi  telah 

dijalankan dan diperhatikan dengan baik, namun pada dimensi Tangibles, 

ada beberapa fasilitas yang masih belum memadai. Kedua; Strategi yang 

digunakan Matahari Departmen Store di Solo Grand Mall yaitu inovasi, 

dari yang tidak baik menjadi baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik. 

Sedangkan menurut Ken Prawirani (2017) menyatakan bahwa untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang terdiri dari: tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance dan empathy yang seharusnya dilakukan agar 

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat pada Toko OUTFIX NEW Kota 

Bandung. Ardian  (2014). membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik 

untuk variabel bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati 

meyoritas responden menjawab tidak setuju (tidak baik) terhadap Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Toko Besi Sumber Berkat 

Bandar Lampung. 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati dapat mempertahankan 

kualitas pelayanan khususnya dalam hal penjualan kebutuhan kosumen. 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati juga terus melakukan upaya 

perbaikan – perbaikan terhadap kualitas pelayanan terhadap kenyamanan 

kosumen. Semua dilakukan demi menciptakan kualitas pelayanan total 

yang pada akhirnya meciptakan kepuasan serta loyalitas konsumen. 
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Berdasarkan uraian di atas maka judul dari Penelitian ini adalah 

"Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah 

Pati ". 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena usaha yang teramati diatas maka timbul 

permasalah yaitu akan ketatnya persaingan yang dihadapi oleh Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati, dan keberhasilan toko tersebut dalam 

mengambil upaya pendekatan pasar yang dibuktikan oleh pendapatan yang 

terus meningkat. Maka rumusan masalah yang harus diketahui adalah 

tingkat kepuasan konsumen pada kualitas pelayanan di Toko Kelontong 

Aulia Anugerah Pati. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian 

dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Bagaimana kualitas pelayanan Toko Kelontong Aulia Anugerah 

Pati yang diberikan kepada penguna layanan di Era persaingan saat 

ini! 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

pelayanan  yang diberikan Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati.! 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati kepada kosumen di Era 

Persaingan saat ini 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung 

pelaksanaan pelayanan  yang diberikan Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati 

1.3.2. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keragaman ilmu 

khususnya  untuk tema pemasaran. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pihak akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya bidang manajemen pemasaran. 

b.  Bagi pihak lain  

Sebagai sarana dan media untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan literature untuk menambah 

wacana baru bagi dunia akademis serta memperkaya khasanah 
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penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai 

perbandingan penelitian berikutnya. 

c. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai perilaku konsumen terhadap merek serta 

sebagai implementasi atas teori yang telah didapat pada 

perkuliah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Telaah Literatur 

2.1.1. Definisi Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler dan Keller (2012: 214) “any act or performance 

that one party can offer another that is essensially intangible and does 

not not result in the ownership of anything. It’s production may or not be 

tied to a physical product”. Artinya setip tindakan atau kegiatan yang 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak orang lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan sesuatu. Produksinya 

dapat diartikan atau tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. 

Menurut Tjiptono (2011:59) menyampaikan bahwa kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti sampai pada 

pemahaman bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk pengukuran 

terhadap nilai layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi 

yang dinamis suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan harapan konsumen. 

2.1.2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Lima faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan menurut 

Tjiptono (2014:282), yaitu:  

1. Berwujud (Tangible), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan 

berbagai materi yang terlihat yang dapat dinilai baik.  
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2. Empati (Emphaty), yaitu kesediaan karyawan dalam menjalin 

relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman 

atas kebutuhan individual pelanggan.  

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kemauan dan kemampuan  

dari karyawan memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap. 

Kesigapan para karyawan untuk memenuhi keinginan konsumen 

dengan tanggap dan ramah.  

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan 

layanan dengan segera, akurat, konsisten dan memuaskan.   

5. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff 

mengenai janji yang diberikan, bebas dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan.  

Zeithaml, dkk (1990) dalam Hardiyansyah (2011:46-47), kualitas 

pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu : Tangible (berwujud), 

Reability (kehandalan), Responsiviness (ketanggapan), Assurancce 

(jaminan), Empaty (Empati). Masing – masing dimensi memiliki 

indikator – indikator sebagai berikut : 

a. Dimensi Tangible(Berwujud) terdiri atas indikator : 

1. Penampilan petugas dalam melayani pengguna layanan. 

Penampilan adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar 

pada diri seseorang dan merupakan sarana komunikasi diri 

dengan orang lain. Berpenampilan menarik adalah salah satu 
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kunci sukses dalam bekerja, terutama bidang pekerjaan yang 

sering berhubungan dengan orang banyak. Contohnya 

memiliki inner beauty yang baik, self control terkendali, 

memperhatikan ekspresi, body language, cara berbicara, 

menjaga kesehatan tubuh, berpakaian sesuai dengan ketentuan, 

bersih dan rapi. 

2. Kenyamanan tempat melakukan layanan. 

Kenyamanan yaitu limgkungan prlayanan harus tertip, 

teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman dengan 

menggunakan pendingin ruangan agar pengguna layanan 

nyaman dalam melakukan pelayanan, bersih, rapi, lingkungan 

yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung layanan. 

3. Kemudahan dalam proses pelayanan 

Kemudahan proses pelayanan yaitu kemudahan pengguna 

layanan dalam mengurus keperluannya di kantor pelayanan, 

kemudian kemudahan tempat dan lokasi serta sarana dan 

prasarana serta pendukung lainnya yang memadai. 

4. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan 

Kedisiplinan yaitu dimana pegawai pelayanan disiplin 

dalam melayani penggunaan layanan seperti mengerjakan 

keperluan pengguna layanan dengan tepat waktu dan tidak 

membuat pengguna layanan menunggu terlalu lama 
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5. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. 

Penggunaan alat bantu dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan. 

Alat bantu yang dimaksud adalah alat bantu yang digunakan 

dalam proses pelayanan seperti : komputer, mesin printer, dan 

lain sebagainya 

b. Dimensi Reability (kehandalan) terdiri atas indikator : 

1. Kecermatan pengawai dalam melayani pengguna layanan. 

Kecermatan atau ketelitian pengawai sangat diperlukan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam melayani pengguna layanan. 

2. Memiliki standar pelayanan yang jelas 

Dalam melakukan pelayanan, penyedia layanan harus 

mempunyai standar pelayanan yang jelas meliputi prosedur 

pelayanan, waktu pelayanan, biayan pelayanan, produk 

pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas 

pelayanan 

3. Kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan 

Kemampuan pegawai pelayanan dalam menggunakan alat 

bantu yang tersedia sangat dibutuhkan agar memudahkan 

penguna layanan dalam melakukan proses pelayanana. 

4. Keahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan. 

Keahlian berarti sudah lebih mampu dan menguasai. 

Keahlian merupakan suatu yang harus dimiliki pegawai dalam 

proses pelayanan agar pelayanan berjalan dengan lancar. 
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c. Dimensi Responsiviness (ketanggapan), terdiri atas indikator : 

1. Merespon setiap pelanggan. 

Merespon berarti tanggap. Sikap respon ini dibutuhkan agar 

penggunak layanan merasa senang dan merasa dihargai ketika 

pegawai layanan dapat memberikan sikap respon kepada 

pengguna layanan. 

2. Pelayanan dengan cepat dan tepat. 

Pengguna layanan akan merasa senang ketika pengguna 

layanan mengerjakan keperluan pengguna layanan dengan 

tepat dan cepat. Tepat disini dapat diartikan pegawai 

memberikan layanan sesuai dengan keperluan pengguna 

layanan. 

3. Pegawai melakukan pelayanan dengan tepat waktu. 

Jika pekerjaan dilakukan dengan tepat waktu maka tidak 

akan membuat pengguna layanan menunggu terlalu lama. 

Waktu yang tepat disini dapat diartikan sesuai dengan standar 

pelayanan yang sudah dibuat oleh masing – masing penyedia 

layanan. 

4. Respon Keluhan Pelanggan 

Setiap penyedia layanan publik wajib untuk merespon dan 

menanggapi keluhan pelanggan. Biasanya keluhan terjadi jika 

pegawai layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan 

baik. 



15 
 

 

d. Dimensi Assurance (jaminan) terdiri atas indikator : 

1. Jaminan tepat waktu pelayanan 

Jaminan  tepat waktu sangat diperlukan oleh pengguna 

layanan agar pengguna layanan merasa yakin dengan waktu 

yang diperlukan oleh penyedia layanan. 

2. Jaminan kepastian biaya pelayanan 

Jaminan kepastian biaya biasanya ada pada standar 

pelayanan publik masing – masing penyedia layanan. 

 

e. Dimensi Emphaty (Empati) terdiri atas indikator : 

1. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan 

Pengguna layanan merupakan prioritas dalam proses 

pelayanan. Sebagai pegawai pelayanan sebaiknya 

mendahulukan kepentingan pengguna layanan dari pada 

kepentingan  yang bersifat pribadi 

2. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun. 

Keramahan dan kesopanan pegwai sangat diperlukan dalam 

proses pelayanan agar pengguna layanan merasa senang 

dengan pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan 

khususnya pegawai pelayanan. Pengguna layanan akan merasa 

sangat dihargai ketika pegawai pelayanan bersikap ramah dan 

sopam santun. 
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3. Tidak diskriminasi 

Dalam melayani pengguna layanan, pegawai tidak boleh 

membeda – bedakan pengguna layanan yang akan mengurus 

keperluannya di kantor pelayanan. Semua harus dilayani sesuai 

dengan nomer antrian yang disediakan. 

4. Melayani dan menghargai setiap pelanggan. 

Sikap menghargai dalam melayani hampir sama dengan sikap 

sopan santun. Sikap menghargai dapat dilakukan dengan 

menyapa serta tersenyum dengan penguna layanan, menayakan 

keperluan pengguna layanan, memberikan penjelasan yang 

berkaitan dengan keperluan pengguna layanan dan berusaha 

agar kebutuhan pengguna layanan dapat terpenuhi. 

2.1.3. Analisis Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

Dimensi kualitas pelayanan yang telah disebutkan diatas, harus 

diramu dengan baik, bila tidak akan dapat menimbulkan kesenjangan 

antara perusahaan dan pelanggan. Menurut Tjiptono (2014:271) 

mengidentifikasikan lima gap (kesenjangan) kualitas pelayanan yang 

diperlukan dalam pelayanan , kelima gap tersebut adalah : 

a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan 

persepsimanajemen. 

 Pada kenyataanya pihak manajemen suatu perusahaan tidak 

selalu dapat atau memahami apa yang diinginkan para 

pelanggan secara tepat. Akibatnya manajemen tidak 
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mengetahui bgaimana suatu usaha seharusnya di desain dan 

usaha - usaha pendukung atau sekunder apa yang diinginkan 

oleh pelanggan 

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap pelanggan 

dan spesifikasi kualitas pelayanan .  

 Kadang kala manajemen mampu memahami secara tepat apa 

yang diinginkan pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun 

suatu standar kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa 

dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas pelayanan ,  kekurangan sumber 

daya, atau karena adanya kelebihan permintaan. 

c. Kesenjangan antara spesifikasi mutu usaha dan penyampaian 

usaha. 

 Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan 

kurang teliti (belum menguasai tugasnya), beban kinerja 

melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja, atau 

bahkan tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. 

d. Kesenjangan antara penyampaian usaha dan komunikasi 

eksternal. 

 Sering kali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan 

pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan, resiko yang 

dihadapi oleh perusahaan adalah janji yang diberikan ternyata 

todak dipenuhi. 
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e. Kesenjangan antara kebutuhan yang diharapkan dan kebutuhan 

yang tidak diharapkan. 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan atau bisa juga keliru 

mempresepsikan kualitas pelayanan jasa tersebut. 

Kesimpulan dari model kualitas pelayanan tersebut meliputi : 

a. Penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan adalah hasil 

dari perbandingan antara harapan (sebelum menerima 

pelayanan) dan pengalaman mereka (setelah mendapatkan 

pelayanan). Jika harapannya terpenuhi, maka akan puas dan 

persepsinya positif, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka 

tidak puas dan persepsinya negatif. 

b. Sedangakan bila kinerja pelayanan melebihi harapannya, 

mereka bahagia (melebihi dari sekedar puas). 

c. Penilaian pelanggan pada kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 

proses penyampaian output dari usaha. 

d. Kualitas pelayanan jasa ada dua macam yaitu kualitas dari jasa 

yang norma dan kualitas dari deviasi jasa yang normal 

e. Apabila timbul masalah perusahaan harus meningkatkan 

kontaknya dengan pelanggan 

Pelanggan merasa kualitas dari suatu produk tidak memuaskan, 

maka kemungkinan besar tidak akan menggunakan produk atau jasa 

perusahaan lagi. Sebuah perusahaan dapat memenangkan persaingan 
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dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang berkualitas tinggi 

dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi dari pada harapan 

pelanggan 

2.1.4. Faktor – Faktor yang Mempengarui Pelayanan 

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya 

juga akan mampu meningkatkan image organisasi sehingga citra 

organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Adanya citra organisasi 

yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap 

baik pula.  

Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang mempengaruhi pelayanan 

adalah : Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber 

daya manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani 

masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan manusialah 

pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 

Menurut Atep Adya Barata (2003:37), Kualitas pelayanan terbagi 

menjadi dua bagian yaitu kualitas pelayanan internal dan eksternal. 

Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

cukup penting, yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi 

pegawai organisasi), yaitu pola manajemen umum 

organisasi,penyediaan fasilitas pendukung , pengembangan sumber 
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dayamanusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta 

polainsentif. 

b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal 

(pelangganeksternal), yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan 

layanan, pola layanan distribusi , pola layanan penjualan , dan pola 

layanan dalam penyampaian . 

Menurut Vincent Gaspersz (2011:41), terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspetasi pelanggan terhadap pelayanan, 

yaitu : 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan pelanggan ketika ia sedang mencoba melakukan 

transaksidengan perusahaan. 

b. Pengalaman masa lalu ketika menggunakan jasa dari perusahaan. 

c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan 

menceritakantentang kualitas pelayanan yang akan diterimanya. 

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga 

mempengaruhipersepsi dari pelanggan terhadap jasa yang akan 

diterimanya. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi, 

antara lain sumber daya manusia, kesadaran, aturan, organisasi, 

ketrampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman 

pelanggan selain itu faktor internal dan eksternal menjadi penting dan 
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berpengaruh dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi setiap 

pengguna. 

 

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan 

dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti 

yang pernah penulis baca diantaranya : 

1. Atmawa dan wayudin (2004). Dimensi Dalam Peningkatan 

Kualitas Layanan Matahari Departmen Store di Solo Grand Mall. 

Metode penelitian dalam metode ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan 

pemahaman secara mendalam tentang kualitas pelayanan di 

Matahari Departmen Store di Solo Grand Mall dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat yang meminta pelayanan. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa pertama; semua aspek dari 

dimensi CARTER telah dijalankan dan diperhatikan dengan baik, 

namun pada dimensi Tangibles, ada beberapa fasilitas yang masih 

belum memadai yaitu lahan parkir dan kamar mandi, lahan parkir 

yang kurang luas yang membuat kendaraan kosumen kepanasan 

dan kehujanan mengakibatkan kegelisahan dari kosumen akan 

keamanannya, karena bisa merusak kendaraan mereka. Juga 

kamar mandi yang kurang memadai sehingga banyaknya kosumen 

yang berbelanja kurang nyaman saat memakai kamar mandi. 

Kedua; Strategi yang digunakan Matahari Departmen Store di 



22 
 

 

Solo Grand Mall yaitu inovasi, dari yang tidak baik menjadi baik, 

dan dari yang baik menjadi lebih baik. Dengan begitu, Matahari 

Departmen Store di Solo Grand Mall akan selalu mengawasi dan 

mengevaluasi setiap pelayanan yang diberikan kepada kosumen. 

Salah satu bukti inovasi dari Matahari Departmen Store di Solo 

Grand Mall adalah dengan menyediakan kotak saran untuk 

menampung keluhan kosumen. 

2. Ken Prawirani (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Dalam 

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Toko OUTFIX NEW 

di kota Bandung yang bergerak di bidang fashion. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan yang terdiri 

dari: tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy 

dapat meningkatkan kepuasan masyarakat pada Toko OUTFIX 

NEW di kota Bandung  selama ini serta untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang terdiri dari: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance dan empathy yang seharusnya dilakukan agar dapat 

meningkatkan kepuasan masyarakat pada Toko OUTFIX NEW di 

kota Bandung hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, 

Tangibles Kondisi fisik dan luas gedung Toko OUTFIX NEW di 

kota Bandung belum memadai dalam menampung jumlah 

pelanggan yang ingin berbelanja atau memilih pakaian , sehingga 

pelanggan harus berdesakan saat berbelanja.  
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3. Ardian (2014). Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Toko Besi Sumber Berkat di Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis pelayanan publik yang dilakukan 

pada Toko Besi Sumber Berkat di Bandar Lampung. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik untuk 

variabel bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati 

meyoritas responden menjawab tidak setuju(tidak baik) terhadap 

pelayanan publik pada Toko Besi Sumber Berkat di Bandar 

Lampung. Kondisi ini menunjukkan jika kualitas pelayanan 

publik ditingkatkan seperti dalam hal kedisiplinan 

petugas/aparatur, kemampuan petugas/aparatur dalam proses 

pelayanan, ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan, 

memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan, melayani dengan 

tidak membeda-bedakan kosumen dalam memberikan pelayanan 

maka masyarakat akan merasa puas dari pelayanan tersebut. 

2.3. Alur Penelitian 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati merupakan toko kelontong 

yang terdapat di Kecamatan Margorejo, Kota Pati. Tempat ini sangat 

ramai di kunjungi oleh orang yang akan berbelanja kebutuhan pokok . 

Dalam kehidupan sekarang ini, persaingan diantara toko kelontong ini 

semakin ketat dan semakin terbuka. Sehingga, kepuasan pelanggan 

sangat menjadi prioritas yang paling utama. Konsumen sangat selektif 

dalam memilih tempat belanja yang nyaman, aman, murah dan 
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menjanjikan , serta memuaskan dirinya, sehingga pengusaha dapat 

menyikapi masalah tersebut. 

Dalam menyikapi masalah tersebut maka pengusaha harus lebih 

peka terhadap keinginan atau harapan dari konsumen. Salain itu, pihak 

manajemen juga harus mampu mengelola serta menerapkan strategi di 

dalam pemasaran yang dikelola, apakah strategi pemasaran yang terdiri 

dari dimensi kualitas pelayanan yang meliputi meliputi keandalan 

(reliability) dengan pelayanan yang tepat dan benar, kenampakan fisik 

dan bukti langsung (tangible) denganSDM dan sumber daya lainnya 

yang memadahi, daya tanggap (responsiviness) dengan melayani secara 

cepat, jaminan (assurance) dengan etika moral dalam pelayanan, serta 

empati (empathy) dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan 

pelanggan, sehingga dengan adanya rancangan tersebut kualitas layanan 

yang diberikan akan menjadi semakin baik. Hal ini juga yang membuat 

konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan sehingga 

konsumen tidak beralih ke toko kelontong yang lain. 
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Gambar 2.1 

Alur Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah 

metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna  daripada generalisasi. Penelitian deskriptif 

kualitatifbertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, 

menerangkan,menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan 

yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang 

individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian 

kualitatifmanusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya 

berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko Kelontong Aulia Anugerah 

terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kota Pati. Waktu 

pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada  25 november2019 – 04 januari 

2020 
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3.3. Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:19) Objek Penelitian adalah sasaran 

ilmiah untuk mendapatlkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

tentang suatu hal yang objektif, valid dan reliabletentang suatu hal 

(variabel tertentu). 

Data penelitian yang dilakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu 

Kualitas Pelayanan yang terkait dengan dimensi kualitas pelayanan dan 

faktor penghambat dan pendukung kualitas pelayanan. Sedangkan yang 

dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Toko Kelontong 

Aulia Anugerah terletak di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kota 

Pati. 

3.4. Jenis Data Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka jenis data yang digunakan 

adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. 

3.4.1. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengepul data (Sugiyono, 2016:137). Dalam penulisan ini 

diperoleh data yang diamati secara langsung di Toko Kelontong Aulia 

Anugerah  adalah hasil data yang diambil dengan cara wawancara kepada 

informan yaitu kepada Kepala toko dan Staff/ Pelayanan serta 

pelanggan/pengguna layanan untuk mendapatkan data tentang toko 

kelontong serta kualitas pelayanan yang diterapkan Toko Kelontong 

Aulia Anugerah . 
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3.4.2. Data Sekunder 

Pengertian dari Data sekunder menurut Sugiyono (2016:137)adalah 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengepul data, 

misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data ini diperoleh secara tidak 

langsung melalui media, dan keterangan lain yang berhubungan dengan 

pokok toko kelontong, seperti sejarah singkat toko, dan referensi 

mengenai kualitas pelayanan pada toko kelontong aulia anugerah pati . 

Didukung dengan studi pustaka yang berhubungan dengan teori tentang 

kualitas pelayanan. 

Data yang diperoleh dari arsip atau dokumen - dokumen yang 

telah dimiliki Toko Kelontong Aulia Anugerah meliputi : 

1. Profil usaha (Sejarah dan Visi & Misi) 

2. Data – Data yang berhubungan dengan Kualitas Pelayanan. 

3.5. Prosedur dan SumberPengambilan Data. 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini mengunkaan teknik yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2016:225) yang terdiri dari wawancara, 

observasi, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan. 

3.5.1. Wawancara 

Menurut Sugiyono, (2016:231) wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik  

Wawancara di sini dilakukan dengan tanya jawab kepada Kepala 

toko dan Staff/Pelayanan serta pelanggan/pengguna layanan Tujuan 
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wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara 

mendalam mengenai kualitas pelayanan di Toko Kelontong Aulia 

Anugerah yang berkaitan dengan lima dimensi pelayanan publik yang 

mempunyai beberapa indikator yaitu penampilan pegawai dalam 

melakukan proses pelayanan, kenyamanan tempat melakukan pelayanan, 

kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam 

melayani, penggunaan alat bantu, kecermatan pegawai dalam melayani, 

memiliki standar pelayanan atau tidak, kemampuan menggunakan alat 

bantu, keahlian menggunakan alat bantu, respon kepada pengguna 

layanan, melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat atau tidak, 

melakukan pelayanan tepat waktu atau tidak, merespon keluhan 

pelanggan atau tidak, mempunyai jaminan tepat waktu pelayanan atau 

tidak, mempunyai jaminan kepastian biaya atau tidak, mendahulukan 

kepentingan pelanggan, melayani dengan sikap sopan santun dan ramah 

atau tidak, bersikap diskriminasi atau tidak, dan melayani setiap 

pelanggan atau tidak. 

3.5.2. Observasi  

Menurut Sugiyono, (2016:145) Obsevasi merupakan teknik 

pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain. Dalam hal ini observasi dilakukan dengan 

mengamati secara langsung tentang Kualitas Pelayananan yang dilakukan 

Toko Kelontong Aulia Anugerah. 
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Tabel 3.1 

Daftar Kegiatan Observasi 

No. Kegiatan Objek 

Penelitian 

Waktu 

Pengamatam 

1. Memberikan surat izin penelitian 

sekaligus perizinan penelitian dan 

survay tempat. 

Toko 

Kelontong 

Aulia 

Anugerah 

25 nov2019 – 04 

jan 2020 

2. Wawancara  Toko 

Kelontong 

Aulia 

Anugerah 

1 Des – 31 Des 

2019 

 

3.5.3. Dokumentasi 

Menururut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, 

gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain 

sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengambil gambar berupa foto, dan merekam hasil wawancara dengan 

informan terkait dengan vidio dan audio 

 



31 
 

 

3.5.4. Triangulasi 

Menurut Sugiyono (2016:241) Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari 

triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena 

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

telah ditemukan.  Dalam penelitian ini peneliti mengunakan satu macam 

triangulasi yaitu triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016:241) 

trianggulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda 

– beda dengan teknik yang sama. Data dikatakan absah apabila terdapat 

konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh 

informan satu dengan informan lainnya. 

Gambar. 3.1 

Triangulasi “sumber” pengumpulan data 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2016:242) 

 

Wawancara 

Mendalam  

A 

B 

C 
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3.5.5. Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar 

– banar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan 

masalah penelitian. Dengan mengunakan metode penelitian kualitatif, 

maka sangat erat kaitannya dengan faktor – faktor kontekstual, jadi 

dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali 

informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.  

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa 

tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan 

kompleksitas dari keragaman fenomena social yang diteliti. Dengan 

demikian informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 

mengunkan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Menurut 

Sugiyono (2016:218-219) Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sempel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social 

yang diteliti. Sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sempel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama – lama 

menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang 

sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, 

maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data.  
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Informan penelitian adalah Kepala toko dan Staff/ Pelayanan di 

Toko Kelontong Aulia Anugerah dan. pelanggan/pengguna layananan 

diambil 3 .karena data sudah jenuh atau data sudah lengkap dan sesuai ini 

disebabkan karena pelaksanaan pelayanan publik melibatkan peran 

pegawai dan masyarakat sebagai informan di Toko Kelontong Aulia 

Anugerah. Jadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala toko dan 

Staff/ Pelayanan dan  pengguna layanan yang dapat memberikan 

informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

Tabel 3.2 

Nama Informan dan Waktu Wawancara 

No. Nama Keterangan Waktu Wawancara 

1. Samiatun Kepala toko  2 Desember 2019 

2. Anton Staff Pelayanan 2 Desember 2019 

3. Hendri sufaat  Pelanggan 3 Desember 2019 

4. Wawan Kurniawan Pelanggan 3 Desember 2019 

5. Faiz Akbar Kosumen  3 Desember 2019 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2016:246) mengemukakan teknik analisis data  

merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sedah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Data 

Reduction (Redaksi Data). Data Dispay (Penyajian Data), Conclusion 

Drawing/ Verification. 
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3.6.1. Data Reduction (Redaksi Data) 

Menurut Sugiyono (2016:247) data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Merekduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal penting, lalu dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direkdusi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

Reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer 

mini, dengan memberikan kode pada aspek – aspek tertentu. 

3.6.2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data 

ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram, 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. 

Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam 

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.  Disarankan dalam 

melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat 

berupa grafik, matrik, networt (jejaring kerja) dan chart. 
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3.6.3. Conclusion Drawing/ Verification. 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.  

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkindapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. 

Menurut Sugiyono (2016:253) Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya bulum pernah ada . 

temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih  remang – remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau intraktif, 

hipotesis atau teori 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Geografi Kota Pati 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pati adalah dataran rendah. 

Bagian selatan (perbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten 

Blora) terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian barat laut 

(perbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara) berupa 

perbukitan. Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Sungai 

terbesar adalah Sungai Juwana, yang bermuara di daerah Juwana.  

Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten, berada di jalur pantura Semarang-Surabaya, sekitar 75 km 

sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur ramai yang 

menunjukkan diri sebagai jalur transit. Jalur melewati Kota Pati ada dua: 

dalam kota dan jalur lingkar Pati. Kendaraan umum dan besar melalui 

jalan lingkar Pati. Sementara kendaraan pribadi dapat memilih antara jalan 

dalam kota yang cukup sempit atau jalur lingkar.  

Terdapat sungai besar yaitu Bengawan Silugonggo (Sungai 

Silugonggo). Saat musim penghujan seringkali sungai ini meluap. Tata 

kelola sungai ini ditangani oleh Balai Pengelolan Sumber Daya Air 

(PSDA) Serang Lusi Juana (Seluna).  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blora
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kapur_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Juwana
https://id.wikipedia.org/wiki/Juwana,_Pati
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantura
https://id.wikipedia.org/wiki/75
https://id.wikipedia.org/wiki/Km
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Juwana
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4.1.2. Sejarah toko kelontong di Indonesia 

Kata kelontong memiliki sejarah yang cukup tua. Kata ini merujuk 

kepada alat bunyi-bunyian yang selalu dibawa oleh pedagang keliling 

Tionghoa pada saat menjajakan barang dagangannya tempo dulu. 

Kelontong ini berbentuk tambur (rebana) mini bertangkai dan di kedua 

sisinya diberi tali pendek dengan biji bulat di ujungnya. Tambur mini ini 

bisa terbuat dari kaleng, kulit samak, atau kertas semen. Dengan digerak-

gerakkan ke kiri dan ke kanan pada tangkainya, maka biji bulat ini akan 

"menabuh" tambur ini dengan suara kelontong-kelontong. Orang di dalam 

rumah akan segera tahu bahwa penjaja barang keliling sedang lewat di 

rumahnya mendengar suara kelontong yang khas ini. Pada zaman itu sang 

penjaja disebut dengan Tjina kelontong. 

Toko kelontong atau minimarket (bahasa Inggris: convenience store) 

adalah suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat 

lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai, stasiun 

pengisian bahan bakar (SPBU), atau stasiun kereta api. Toko kelontong sering 

ditemukan di lokasi perumahan padat di perkotaan. Kebanyakan toko 

kelontong masih bersifat tradisional dan konvensional, di mana pembeli 

tidak bisa mengambil barangnya sendiri, karena rak toko yang belum 

modern dan menjadi pembatas antara penjual dan pembeli. Contoh toko 

kelontong modern yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain adalah Circle 

K, Indomaret, Alfamart, dan 7-Eleven. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Toko
https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K
https://id.wikipedia.org/wiki/Circle_K
https://id.wikipedia.org/wiki/Indomaret
https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart
https://id.wikipedia.org/wiki/7-Eleven
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4.1.3. Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati  

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati  merupakan salah satu dari 

sekian banyak toko kelontong di Pati. Toko Kelontong Aulia Anugerah 

Pati terletak atau beralamatkan di Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, 

Kota Pati, Jawa Tengah. Yang berdiri sejak tahun 1994. Tempatnya yang 

strategis yang terletak dekat dengan kawasan Industri seperti PT. Dua 

Kelinci ,PT. Indofood  dan tidak jauh dari pusat kota  membuat Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati sering di cari – cari oleh para kosumen . 

 

Visi dan Misi Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati : 

Visi : 

Menjadikan toko yang berkualitas, Unggul dalam pelayanan dan 

kinerja 

Misi : 

1. Menjadikan tempat yang menyenangkan bagi para kosumen saat 

berbelanja 

2. Menjadikan manfaat yang berbeda bagi para kosumen 

3. Memberikan kepuasan kepada para kosumen Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati dengan melakukukan pelayanan yang terbaik 

4.2. Analisis Data 

Observasi yang dilakukan mulai tanggal 19 November  sampai 5 

Desember 2019 di Toko Kelontong Aulia Anugerah. Wawancara 

dilakukan pada Kepala Toko, Pegawai Pelayanan. Dan Pelanggan atau  
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Kosumen Pengguna Layanan di Toko Aulia Anugerah Pati. Wawancara 

dilakukan di Toko Aulia Anugerah Pati. 

Dari latar belakang yang berbeda – beda dari para informan mereka 

memberikan jawaban untuk persoalan penelitian. Berikut uraian 

wawancara dengan lima informan yang sudah ditentukan dan bersedia 

untuk memberikan informasi mengenai masalah ini : 

1. Informan 1 

Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Samiatun selaku 

Kepala Toko (50 tahun) , wawancara dilakukan pada tanggal 2 

Desember 2019 pukul 09.30 WIB bertempat di Toko Aulia 

Anugerah Pati. 

Hasil wawancara dengan Ibu Samiatun sekalu Kepala Toko 

Toko Aulia Anugerah Pati, dalam hal ini tugas dari kepala toko 

adalah bertanggung jawab atas kinerja pelayanan. Saat ditanya 

mengenai permasalahan kualitas pelayanan yang ada di Toko Aulia 

Anugerah Pati, dengan pertanyaaan wawancara yang saya 

tanyakan, beliau menjaawab dengan antusias dan detail. 

Pertanyaan pertama yang saya ajukan ke beliau adalah 

“Bagaimana Kualitas Pelayanan yang ada di Toko Aulia Anugerah 

Pati?”. Beliau pun menjawab menurut saya sudah baik ya, karena 

disini para pegawi toko melayani kosumen dengan baik dan 

berpenampilan menarik seperti di indomaret atau alfamart bahkan 

swalayan pada umumnya, mungkin kita lebih sederhana. 
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Selanjutnya saya bertanya bagaimana penampilan dari pegawai 

Toko Aulia Anugerah Pati? beliau menjawab kita  mengunakan 

baju bebas asalkan sopan ,dan tidak membuat kosumen atau 

pelanggan merasa tidak nyaman saat berbelanja karena penampilan 

pegawai. Tadikan mengenai penampilan, sekarang untuk 

kenyamanan tempat itu sendiri bagaimana ibu ? sangat 

mempengaruhi karena pada saat kita menemui seorang konsumen 

yang di nilai juga adalah harga produk dan fasilitas dari toko 

kelontong itu sendiri. Menurut ibu, Apakah kenyamanan tempat 

juga mempengaruhi proses pelayanan?. iya, karena alasanya 

kosumen atau pelangagan adalah raja maka dari itu toko diberi 

beberapa factor pendukung ,seperti tempat parkir , tempat untuk 

menunggu dan kamar mandi supaya kosumen tidak merasa jenuh 

atau ketidak nyamanan saat berbelanja. Sekarang untuk kemudahan 

yang di terapkan oleh Toko Aulia Anugerah Pati bagaimana ibu ? 

letaknya yang berada di tengah kawasan industri dan tidak jauh dari 

pusat kota itu sendiri, dan dapat  di jangkau oleh siapapun. Untuk 

kedisiplinan pegawai Toko Aulia Anugerah Pati itu sendiri 

bagaimana ibu? sangat disiplin karena kita mementingkan 

kepuasan kosumen atau pelanggan supaya merasa nyaman. 

Selanjutnya mengenai kecermatan dari pegawai itu sendiri 

bagaimana ibu ? sanagt cermat, ini dibuktikan dengan pelanggan  

yang kebanyakan ibu rumah tangga yg bekerja di pabrik jadi 
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bergantian secara rutin, karena sasaran kita adalah ibu rumah 

tangga. Sedangkan untuk kemampuan dari pegawai itu sendiri 

bagaimana ibu? Sudah mampu atau belum? kita masih mengunakan 

alat yang manual,jadi memag kita tidak mengunakan standart yang 

dipakai alat bantu seperti komputer dan lain sebagainya.  

Pertanyaan selanjutnya bagaimana respon dari pegawai Toko Aulia 

Anugerah Pati kepada pelanggan? sangat – sangat cepat ya mas jadi 

sistemnya kita adalah family ya mas, jadi kosumen atau pelanggan 

yang datang kita anggap sebagai seluarga sendiri dan langsung 

kami layani. Ketika memberikan layanan, apakah pegawai 

mendahulukan kepentingan pengguna layanan dari pada 

kepentingan pribadi? kepentingan pelanggan, karena kepentingan 

pelanggan merupakan factor utama untuk kita bisa menarik 

konsumen itu sendiri. Bagaimana sikap pegawai dalam melayani 

pengguna layanan dengan sopan santun dan ramah? Menurut saya 

sudah karena pelanggan yang datang kesini sudah dianggap seperti 

teman atau soudara ya. Untuk sikap pegawai sendiri,Apakah 

pegawai melayani dengan tidak diskriminatif atau 

membedabedakan? tidak pernah, semua itu dianggap sama 

Selanjutnya saya menayakan tentang persoalan factor pendukung 

dan penghambat dalam pelayanan yang ada di Toko Aulia 

Anugerah Pati ?”. Beliau menjawab ketika ada pelanggan yang 

datang (dari luar wilayah) dan ingin belanja banyak, minta diantar 
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sama pelayan (pegawai) belanjaanya saya izinkan. “Selain faktor 

pendukung,  apakah ada faktor penghambat pelaksanaan pelayanan 

public di Toko Aulia Anugerah Pati?”  kalau listrik mati karena 

disini tidak pakai jenset 

2. Informan 2 

Tanggal 2 Desmber 2019 pukul 10.15 WIB, tempatnya di 

Toko Aulia Anugerah Pati, saya berbincang- bincang atau 

mewawancarai dengan anton (22 tahun) selaku pegawai pelayanan 

di Toko Aulia Anugerah Pati . 

Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah Bagaimana 

Kualitas Pelayanan yang di terapkan oleh Toko Aulia Anugerah 

Pati? kualitas sudah sangat baik dibuktikan dengan memberikan 

pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sudah sesuai dengan 

standarnya mas. Terus Apakah penampilan mempengaruhi kualitas 

pelayanan dari Toko Aulia Anugerah Pati? kita  mengunakan 

standart seperti minimarket – minimarket lainnya seperti indomaret 

atau alfamart , bedanya pegawai tidak menggunakan seragam tetapi 

penampilan kita tetap sopan supasa kosumen puas. Menurut 

Bapak/Ibu, apakah kenyamanan tempat juga mempengaruhi proses 

pelayanan? untuk kenyamanan tempat sudah nyaman, kami disini 

menyediakan berbgai fasilitas agar pelanggan merasa nyaman 

seperti tempat parkir luas , wifi/interner, dll. Untuk sarana – dan 

prasarana ya, Apakah dalam melakukan proses pelayanan, pegawai 
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menggunakan alat bantu? ya kami disini sudah mengunakan alat 

bantu ya mas seperti buku catatan, dll. Sekarang untuk kemudahan 

yang diberikan oleh pegawai pelayanan, Apakah pegawai 

pelayanan memberikan kemudahan dalam melayani pengguna 

layanan dalam proses pelayanan? kami memberikan berbagai 

kemudahan seperti pada saat pelanggan datang kita memberikan 

arahan dan petunjuk dimana tempat produk yang akan dibeli. 

Bagaimana kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan 

Toko Aulia Anugerah Pati? kalau pegawai disini sudah disiplin, 

karena pegawai disini sudah masuk ke dalam standart pelayanan 

kita.  

Pertanyaan berikutnya Bagaimanakah kecermatan pegawai dalam 

melayani proses pelayanan? kalau kita memang harus cermat 

karena kita disini masih mengunakan alat yang manual berupa 

buku pencatatan. Terus mengenai standar dari Toko Aulia 

Anugerah Pati memiliki standar pelayanan yang jelas? kami di sani 

ada standartnya nya seperti seperti 3S yaitu Senyum, Salam Sapa, 

karena segala sesuatu yang dilakukan akan berdampak pada 

perusahaan, oleh karena itu kita selalu memberikan 3S agar 

pelanggan selalu datang kemari. Bagaimana kemampuan pegawai 

dalam menggunakan alat bantu yang digunakan dalam proses 

pelayanan? kalau kemampuan menurut saya sudah baik dan mampu 

mas. Menurut Mas bagaimana respon atau tanggapan Toko Aulia 
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Anugerah Pati dalam menanggapi keluhan pengguna layanan? kita 

memberikan respon yang baik mas, sepeti jika ada pelanggan yang 

mengeluhkan produk yang mau kadarluwarsa lemari  kita langsung 

ganti dengan yang baru pada hari itu juga. karena pelayanan yang 

utama. Apakah pegawai layanan sudah melakukan pelayanan 

dengan cepat dan tepat? kalau menurut saya kita sudah 

memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan Apakah pegawai melayani 

dengan tepat waktu dalam proses pelayanan? kalau disini memang 

kita dituntut untuk tapat waktu contoh saat memberikan pelayanan 

itu urut sesuai dengan antrian yang ada, dan kita juga harus tepat 

waktu untuk datang ke sini mas. Apakah semua keluhan pengguna 

layanan di respon oleh pegawai pelayanan? iya mas, karena kita 

diosini sudah diatur oleh standartnya. 

Sekarang mengenai jaminan yang ada di Toko Aulia Anugerah 

Pati, bagaimana jaminan yang ada? disini tidak ada jaminan apa - 

apa mas  

Selanjutnya Ketika memberikan layanan, apakah pegawai 

mendahulukan kepentingan pengguna layanan dari pada 

kepentingan pribadi? ya kami disiniselalu mendahulukan 

kepentingan pelanggan contoh jika ada pelanggan yang datang kita 

langsung sambut dengan baik, meskipun kondisi kita lagi pegang 

hp atau pun yang lain Apakah pegawai sudah melayani pengguna 
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layanan dengan sopan santun dan ramah? ya kalau kita selalu 

ramah dan menghargai pelanggan, mana mungkin pelanggan mau 

datang kesini jika kita tidak ramah dan sopan terhadap pelanggan 

Apakah pegawai melayani dengan tidak diskriminatif atau 

membedabedakan? kami disini tidak tidak pernah membeda - 

bedakan pelanggan karena moto saya adalah pelanggan adlah raja  

Sekarang mengenai Faktor pendukung dan penghambat kualitas 

dari pelayanan itu sendiri. Apakah Faktor pendukung pelaksanaan 

pelayanan publik di Toko Aulia Anugerah Pati? adanya berbagai 

fasilitas sih kaya parkir luas , kamar mandi, Wifi/Internet, dan 

tempat untuk menunggu lain sebagainya Selain faktor pendukung 

apakah ada faktor penghambat pelaksanaan pelayanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati? kalau faktor penghambatnya sendiri kami 

masih mengunkan alat yang manual dalam melakukan pencatatan. 

3. Informan 3 

Kali ini informan saya salah satu penguna layanan bernama 

Hendri Sufaat (23 tahun) Karyawan swasta di PT. Dua Kelinci. 

Saya mewawancarai beliau tanggal 3 Desember 2019 pukul 19.05 

WIB. berikut adalah kutipan wawancara yang saya lakukan : 

Pertanyaan pertama yang saya ajukan Menurut Hendri 

Sufaat Bagaimana Kualitas Pelayanan di Toko Aulia Anugerah 

Pati? Cukup bagus mas sudah sesuai dengan standart yang ada. 

Bagaimana penampilan pegawai pelayanan Toko Aulia Anugerah 
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Pati ketika melayani masyarakat dalam proses pelayanan? dari segi 

pakaiannya sudah sopan, dan dari segi bahasa udah mengunakan 

bahasa yang jelas dan ramah, Bagaimana kondisi lingkungan 

tempat pelayanan di Toko Aulia Anugerah Pati? Sudah nyaman 

atau belum? menurut saya sudah nyaman sih tempat parkir yang 

lumayan luas, tempatnya juga bersih. Apakah dalam melakukan 

proses pelayanan, pegawai menggunakan alat bantu? yang tentunya 

dibantu dengan sarana dan prasaranan. Apakah Toko Aulia 

Anugerah Pati memberikan kemudahan dalam proses pelayanan? 

ya menurut saya mudah, jika saya membutuhkan sesuatu langsung 

dilayani gitu mas. Bagaimanakah kedisiplinan pegawai dalam 

melakukan proses pelayanan? kalau menurut saya cukup disiplin, 

karena waktu saya datang saya langsung dilayani 

Pertanyaan Selanjutnya bagaimana kecermatan pegawai pelayanan 

Toko Aulia Anugerah Pati? saya rasa sudah cukup cermat, Adanya 

fasilitas CCTV ini merupakan salah satu bukti kecermatan. 

Menurut Bapak/Ibu, Apakah Toko Aulia Anugerah Pati 

mempunyai standar pelayanan yang jelas dalam melakukan proses 

pelayanan? ya menurtut saya, sama aja ya dengan toko toko yang 

lain, jadi saya kurang tau untuk standarntnya ini Bagaimana 

kemampuan pegawai di Toko Aulia Anugerah Pati dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan? sudah 

mumpunin, terbukti degan mengunakan sarana dan prasarana 
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dengan baik. Bagaimana keahlian pegawai di Toko Aulia 

Anugerah Pati ketika melayani pengguna layanan dengan 

menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan? saya kira sudah 

cukup ahli mas dalam mengunakannya 

Pertanyaan Selanjutnya Mengenai Bagaimana respon pegawai 

ketika melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan? 

ya saya kira seperti toko kelontong lain. Pelanggan datang terus 

disapa dengan baik. terus kita dilayani dengan senyuman. Apakah 

pegawai pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati sudah melakukan 

pelayanan dengan cepat? sepengetahuan saya cepat dan tepat 

Apakah pegawai pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati sudah 

melakukan pelayanan dengan tepat? belum pernah, tapi kalau kaya 

listrik tiba2 mati itu saya memakluminya.  

Pertanyaan Selanjutnya Apakah pegawai mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan dalam proses pelayanan? 

mendahulukan kepentingan pelanggan. Bagaimanakah sikap 

pegawai dalam memberikan pelayanan? Sudah ramah dan sopan 

santun atau belum? ya saya kira biasa – biasa saja artinya sudah 

ramah dan sopan santun. Apakah Anda pernah merasa pegawai 

pelayanan melayani dengan diskriminatif atau membeda-bedakan? 

saya belum pernah mengalami seperti itu Apakah dalam melayani 

pegawai menghargai pengguna layanan? saya kira sudah 

menghargai terbukti dari ucapan, perilakunya dan etikanya. 
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Pertanyaan Terakhir tentang factor pendukung dan penghambat, 

apakah ada factor pendukung dari kualitas Pelayanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati.? Kalau faktor pendukung ada seperti sarana 

prasarana yang cukup lengkap sih ada parkir luas, TV, CCTV dan 

lain sebagainya. Selain Faktor pendukung, apakah ada fsktor 

penghambat dari kualitas pelayanan di Toko Aulia Anugerah Pati? 

kalau yang menghambat pelayanan mungkin mati lampu, tapi 

kalau hal seperti itu saya maklumin saja. 

4. Informan ke 4 

Informan selanjutnya adalah penguna layanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati. Beliau bernama wawan kurniawan 

(22.tahun). Beliau saya wawancarai pada tanggal 3 Desember 2019 

pukul 20.15 WIB di ruang tunggu pelayanan. berikut kutipan 

wawancara dengan Wawan Kurniawan 

Pertanyaan pertama yang saya ajukan Menurut Wawan 

Kurniawan Bagaimana Kualitas Pelayanan di Toko Aulia 

Anugerah Pati? kualitas pelayanan yang diberikan sudah cukup 

baik karena selain pegawainya ramah, pegawainya juga 

mengangap kita sebagai keluarga sendiri. Bagaimana penampilan 

pegawai pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati ketika melayani 

masyarakat dalam proses pelayanan? penampilannya sudah cukup 

baik, mungkin pegawainya seharusnya pakai seragam biar rapi. 

Bagaimana kondisi lingkungan tempat pelayanan di Toko Aulia 
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Anugerah Pati? Sudah nyaman atau belum? lingkunganya bersih, 

nyaman dan enak buat kita berbelan. Bagaimanakah kedisiplinan 

pegawai dalam melakukan proses pelayanan? mungkin belum 

cukup disiplin karena saya sering lihat ada pegawai yang 

melakukan hal lain selagi mereka melayani.  

Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Kecermatan Pegawai Toko 

Aulia Anugerah Pati? Ya menurut saya sudah sangat cermat. 

Bagaimana kemampuan pegawai di Toko Aulia Anugerah Pati 

dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan? sudah 

sangat baik dalam mengunakan alat bantu. Bagaimana keahlian 

pegawai di Toko Aulia Anugerah Pati ketika melayani pengguna 

layanan dengan menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan? 

sudah sangat menguasai alat bantu sehingga proses pelayanan lebih 

lancar dan cepat.  

Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana respon pegawai ketika 

melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan? respon 

mereka cukup baik tepat dan cepat sesuai yang kita minta 

Untuk Selanjutnya Apakah pegawai mendahulukan kepentingan 

pengguna layanan dalam proses pelayanan? mereka selalu 

mendahulukan kepentingan kita, karena itu bisa saya rasakan 

Bagaimanakah sikap pegawai dalam memberikan pelayanan? 

Sudah ramah atau belum ? kualitas pelayanan dan keramahan 
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mereka sudah sangat ramah seperti yang sudah saya sampaikan di 

atas, mereke lebih bersahabat dan terbuka kepada konsumen 

Pertanyaan Terakhir tentang factor pendukung dan penghambat, 

apakah ada factor pendukung dari kualitas Pelayanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati.? ada sih mas kaya fasilitas yang dibilang 

hampir sama ya dengan toko kelontong yang lain. Terus temaptnya 

juga bersih, respon dari pegawai yang cepat juga sih mas di tambah 

dengan kompetensi dari pegawainya. Selain Faktor pendukung, 

apakah ada faktor penghambat dari kualitas pelayanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati? ya itu, pegawai harus pakai seragam agar 

kelihatan rapi saja. 

5. Informan Ke 5 

Informan yang ke 5 merupakan pengguna layanan Toko 

Aulia Anugerah Pati. Beliau bernama Fais Akbar (24 Tahun), 

pekerjaanan beliau adalah karyawan PT. Dua Kelinci pada tanggal 

3 desember 2019 pukul 21.09 WIB di ruang Toko Aulia Anugerah 

Pati. Berikut uraian wawancara yang saya lakukan dengan Fais 

Akbar: 

Pertanyaan pertama yang saya ajukan Menurut Faiz Akbar 

Bagaimana Kualitas Pelayanan di Toko Aulia Anugerah Pati? 

untuk pelayanan nya sendiri cukup standar cukup bagus untuk 

standart toko kelontong, pelayanannya ramah – ramah Bagaimana 

kondisi lingkungan tempat pelayanan di Toko Aulia Anugerah 
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Pati? Sudah nyaman atau belum? cukup rame ya mas, dalam artian 

nyaman dan tidak nyaman, jadi tepat kalau orang mencari 

kebutahan masing - masing Apakah dalam melakukan proses 

pelayanan, pegawai menggunakan alat bantu? ya mungkin di bantu 

dengan alat bantu manual seperti buku catatan dan kalkulator. 

Apakah Toko Aulia Anugerah Pati memberikan kemudahan dalam 

proses pelayanan? sangat memberikan kemudahan, jika kita mau  

belanja banyak  ke sini bisa langsung diantarkan kerumah, 

pegawainya juga cepet tidak lelet – lelet. 

Selanjutnya mengenai, Apakah pegawai sudah cermat bekerja 

ketika melayani Anda dalam proses pelayanan? cukup cermat 

sesuai dengan standartnya. Menurut Anda, Toko Aulia Anugerah 

Pati mempunyai standar pelayanan yang jelas dalam melakukan 

proses pelayanan? iya, memenuhi standart seperti pemakaian baju 

yang sopan , pegawai melayani dengan ramah ya sama lah dengan 

indomart dan alfamart. 

Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana respon pegawai ketika 

melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan? sesuai 

dengan standartnya lah, ramah, senyum dan jika kita butuh mereka 

selalu ada. Apakah pegawai pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati 

sudah melakukan pelayanan dengan cepat? sesuailah dengan 

standart 
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Pertanyan selanjutnya, Apakah pegawai mendahulukan 

kepentingan pengguna layanan dalam proses pelayanan? itu sangat 

betul sekali, pegawai Toko Aulia Anugerah Pati selalu 

mendahulukan kepentingan pegawai layanan. Apakah dalam 

melayani pegawai menghargai pengguna layanan? Beliau 

menjawab menghargai mas, sopan banget mas. Pertanyaan 

Terakhir tentang factor pendukung dan penghambat, apakah ada 

factor pendukung dari kualitas Pelayanan di Toko Aulia Anugerah 

Pati? Kalau faktor pendukung ada seperti sarana prasarana yang 

cukup lengkap sih ada tempat parkir luas ,tempat  untuk menungga, 

TV, CCTV dan lain sebagainya. Selain Faktor pendukung, apakah 

ada fsktor penghambat dari kualitas pelayanan di Toko Kelontong 

Aulia Anugerah Pati? Kurang adanya jaminan yang pasti, jadi 

resiko ya di tanggung sama konsumen sendiri. 
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4.3. Ringkasan Temuan Deskripsi Hasil Penelitian 

Tabel. 4.3 

 Hasil Wawancara Persoalan Penelitian 

Pertanyaan 

Penelitian 

Informan Kunci 

Kategori Pola Pemilik Toko Pegawai Pelanggan 1 Pelanggan 2 Pelanggan 3 

     

Bagaimana 

Kualitas 

Pelayanan 

yang ada di 

Toko Aulia 

Anugerah Pati  

? 

Kualitas 

pegawai yang 

baik saat 

melayani 

kosumen 

sudah sangat 

baik dibuktikan 

dengan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepa, tepat 

waktu 

Cukup bagus 

mas sudah 

sesuai dengan 

apa yang kami 

butuhkan 

kualitas 

pelayanan 

yang diberikan 

sudah cukup 

baik karena 

selain 

pegawainya 

ramah, 

pegawainya 

juga 

mengangap 

kita sebagai 

keluarga 

sendiri 

pelayanan nya 

sendiri cukup 

bagus untuk 

sebuah toko 

kelontong, 

pelayanannya 

ramah - ramah 

1. Kualiatas 

pegawai 

2. Pelayanan 

yang Cepat 

dan tepat 

waktu 

3. Pegawai 

Ramah 

Toko Kelontong 

Aulia Anugerah 

Pati terletak di 

Desa Bumirejo 

Kecamatan 

Margorejo Kota 

Pati.  Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati 

memilik standart 

yang jelas 

seperti 

kembanyakan 

toko kelontong 

yg lain bahakan 

sama seperti 

mini market 

modern 

indomart      dan 

bagaimana 

penampilan 

dari pegawai 

Toko Aulia 

Anugerah Pati 

kita  sama 

seperti toko 

kelontong lain, 

jadi pegawai 

mengunakan 

penampilan 

merupakan hal 

yang pertama 

kali di lihat 

oleh pelanggan, 

segi pakaiannya  

sudah sopan, 

dan dari segi 

bahasa udah 

mengunakan 

penampilannya 

sudah cukup 

baik, mungkin 

pegawainya 

seharusnya 

Sudah baik 1. Pengunaan 

baju sopan 

2. Penampilan 

hal pertama di 

lihat 
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baju atau 

pakaian yang 

sopan dan rapi  

jadi disini kami 

berpakaian 

yang rapi dan 

sopan  

bahasa yang 

jelas dan ramah 

pakai seragam 

biar rapi 

3. Pakaian sudah 

sopan dan 

mengunakan 

Bahasa yang 

jelas 

4. Mengunakan 

seragam agar 

rapi 

 alfamart. 

Didukung pula 

dengan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat d  an tepat 

waktu ditambah 

dengan 

keramahan dari 

pegawai. 

Standart yang 

digunakan 

adalah pegawai 

harus 

mengunakan 

pakaian yang 

rapid an sopan 

saat bertugas. 

Karena 

penampilan 

merupakan hal 

yang utama dan 

pertama kali 

dilihat oleh 

penguna laynan 

atau konsumen. 

Pakaian sudah 

Bagaimana 

Kenyamanan 

Tempat di 

toko aulia 

anugerah pati  

sangat 

mempengaruhi 

karena pada 

saat kita 

menemui 

seorang 

konsumen yang 

di nilai juga 

adalah fasilitas 

dari toko 

kelontong itu 

sendiri 

kami disini 

menyediakan 

berbgai 

fasilitas agar 

pelanggan 

merasa nyaman 

seperti tempat 

parkir , 

wifi/interner, 

dll 

tempat parkir 

yang lumayan 

luas, tempatnya 

juga bersih 

adanya penjaga 

lingkunganya 

bersih, nyaman 

dan enak buat 

kita tinggalin 

dalam artian 

nyaman dan 

tidak berisik, 

jadi tepat 

kalua orang 

mencari 

ketenangan 

1. Fasilitas 

2. Lingkungan 

tidak berisik 

3. Lingkungan 

bersih 

Bagaimana 

Alat Bantu 

yanga ada di 

toko aulia 

anugerah pati  

 

 

 

Masih 

menggunakan 

alat bantu 

manual 

sudah 

mengunakan 

alat bantu ya 

mas seperti 

buku catatan, 

dll 

tentunya 

dibantu dengan 

sarana dan 

prasaranan 
- 

di bantu 

dengan 

mengunakan 

Media Sosial 

dan telpn saat 

ingin pesan 

barang  

1. Sarana 

prasarana 

2. Fasilitas 

3. Media social 
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Bagaimana 

toko aulia 

anugerah 

memberi 

kemudahan 

pada kosumen  

 

letaknya yang 

berada di 

kawasan 

industry  itu 

sendiri, dan 

dapat  di 

jangkau oleh 

siapapun 

 

memberikan 

berbagai 

kemudahan 

seperti pada 

saat pelanggan 

datang kita 

memberikan 

arahan , dan 

membantu 

kosumen 

mencari barang 

 

mudah, jika 

saya 

membutuhkan 

sesuatu 

langsung 

dilayani gitu 

mas 

 

- 

 

memberikan 

kemudahan, 

jika kita mau 

pesen barang 

ke sini bilang 

langsung 

lewat WA, 

pegawainya 

juga cepet 

tidak lelet - 

lelet 

 

1. Letak yang 

dekat dengan 

pusat 

kawasan 

industry 

Pemberian 

arahan dan 

informasi 

2. Media social 

3. Cepat 

tanggap 

sopan dan 

mengunakan 

Bahasa yang 

jelas dan 

mengunakan 

seragam agar 

rapi. Hal ini 

juga didukung 

oleh fasilitas 

atau sarana dan 

prasarana yang 

mendukung 

seperti, parkiran 

yang luas, wifi 

,cctv dan lain 

sebagainya. 

Ditambah 

dengan media 

social yang 

digunakan untuk 

menghubungkan 

konsumen 

dengan Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati. 

Meskipun 

terletakdekat 

Bagaimana 

bentuk 

kedisiplinan di 

toko aulia 

anugerah pati 

Di sini para 

pegawai sudah 

disiplin ,karena 

masuk standart 

toko kita  

pegawai disini 

sudah masuk 

ke dalam 

standart 

pelayanan kita 

waktu saya 

datang saya 

langsung 

dilayani 

cukup disiplin 

karena saya 

sering lihat ada 

pegawai yang 

melakukan hal 

lain selagi 

mereka 

melayani 

- 1. Disiplin  

2. Pegawai 

melakukan 

hal lain saat 

melayani 

Bagaimana 

kecermatan 

pegawai di 

toko aulia 

anugerah  

dibuktikan 

dengan 

pelanggan yang 

kebanyakan 

wirasuwasta 

jadi bergantian 

secara rutin, 

harus cermat 

karena kita 

disini masih 

mengunakan 

alat yang 

manual berupa 

buku 

sudah cukup 

cermat, Adanya 

fasilitas CCTV 

ini merupakan 

salah satu bukti 

kecermatan 

sudah cermat cukup cermat 

sesuai dengan 

standartnya 

1. Pelanggan 

sering datang 

kemarin 

2. Alat yang 

manual 

3. Fasilitas 

4. Standart 
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karena sasaran 

kita adalah 

wirasuwasta 

pencatatan dengan kota pati 

tetapi 

lingkungan nya 

tenang dan tidak 

berisik dan 

bersih. Jika 

terdsapat 

pelanggan yang 

datang atau 

melakukan 

pemesanan 

lewat media 

social kita selalu 

memberikan 

arahan dan 

informasi yang 

jelas mengenai 

barang atau 

produk yg dijual  

di Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati. 

Di dukung 

dengan 

keramhan dan 

sopan santun 

pegawai saat 

Standart 

seperti apa 

yang di 

terapkan di 

toko aulia 

anugerah 

- sop/standartnya 

nya seperti 

seperti 3S yaitu 

Senyum, Salam 

Sapa, karena 

segala sesuatu 

yang dilakukan 

akan 

berdampak 

pada 

perusahaan, 

oleh karena itu 

kita selalu 

memberikan 3S 

agar pelanggan 

selalu datang 

kemari 

sama aja ya 

dengan toko 

kelontong yang 

lain, jadi saya 

kurang tau 

untuk 

standarntnya ini 

- memenuhi 

standart 

seperti 

pemakaian, 

pegawai 

melayani 

dengan ramah 

ya sama lah 

dengan 

minimarket 

modern atau 

swalayan 

1. standart 3S 

2. sama seperti 

toko 

kelontong lain 

3. pelayanan 

yang ramah 

Bagaimana 

kemampuan 

pegawai di 

toko aulia 

anugerah  

mengunakan 

alat yang 

manual,jadi 

memag kita 

tidak 

mengunakan 

standart yang 

sudah baik dan 

mampu 

mengunakan 

sarana dan 

prasarana 

dengan baik 

sangat baik 

dalam 

mengunakan 

alat bantu 

- 1. standart 

2. alat bantu 

3. media social 

4. sarana dan 

prasarana 
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dipakai alat 

bantu seperti 

email dan lain 

sebagainya, 

meskipun ada 

ya mas 

kosumen yang 

memesan 

barang lewat 

media social 

seperti 

facebook, 

Instagram dan 

lain sebaginya 

memberikan 

pelayanan, 

tetapi mungkin 

kita selalu 

mendapatkan 

keluhan saat 

pegawai 

melakukan 

pelayanan, 

pelayanan yang 

diberikan 

kurang 

memuaskan 

untuk 

konsumen. 

Tetapi itu hanya 

sebagiankecil 

pelanggan dan 

sebagian besar 

pengguna 

layanan yang 

datang selalu 

kembali ke sini 

lagi, untuk 

segmentasi nya 

sendiri nkita 

adalah 

Bagaimana 

keahlian 

pegawai 

- - sudah cukup 

ahli mas dalam 

mengunakannya 

sangat 

menguasai alat 

bantu sehingga 

proses 

pelayanan 

lebih lancer 

dan cepat 

- 1. ahli dalam 

mengunakan 

alat bantu 

2. proses 

pelayanan 

lebih cepat 

dan lancar 

Bagaimana 

respon ditoko 

aulia anugerah 

sistemnya kita 

adalah family 

ya mas, jadi 

kosumen yang 

dating kita 

anggap sebagai 

jika ada 

pelanggan yang 

mengeluhkan 

barang 

kadarluawarsa 

yang rusak kita 

Seperti toko 

kelontong lain . 

Pelanggan 

datang terus 

disapa dengan 

baik. terus kita 

respon mereka 

cukup baik 

tepat dan cepat 

sesuai yang 

kita minta 

sesuai dengan 

standartnya 

lah, ramah, 

senyum dan 

jika kita butuh 

mereka selalu 

1. system seperti 

keluarga 

2. pelayanan 

yang utama 

3. standart  
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seluarga sendiri langsung ganti 

dengan dengan 

yang baru pada 

hari itu juga. 

karena 

pelayanan yang 

utama 

dilayani dengan 

senyuman 

ada wirasuwasta 

karyawan pabrik 

. Tetapi kita 

masih ada 

beberapa 

peralatan atau 

alat bantu yang 

masih manual, 

berupa 

pencatatan 

masih 

mengunakan 

buku. Untuk 

standartnya 

sendiri terdapat 

3S (Senyum, 

salam dan sapa) 

hal ini 

digunakan agar 

konsumen mau 

datang lagi. 

Pelayanan yang 

ramah dan hal 

ini juga sama 

seperti 

minimarket 

lainnya, kembali 

Apakah 

pegawai sudah 

melayani 

kosumen 

dengan cepat 

dan tepat  

- saya kita sudah 

memberikan 

pelayanan yang 

terbaik agar 

pelanggan 

merasa puas 

dengan 

pelayanan yang 

diberikan 

sepengetahuan 

saya cepat dan 

tepat 

sesuailah 

dengan 

standart 

sudah 1. pelayanan 

yang terbaik 

2. cepat dan 

tepat 

3. standart 

Apakah 

pegawai sudah 

melayani 

kosumen 

dengan 

ketepatan 

waktu  

- memang kita 

dituntut untuk 

tapat waktu 

contoh saat 

memberikan 

pelayanan itu 

urut sesuai 

dengan antrian 

yang ada, dan 

kita juga harus 

tepat waktu 

menurut saya ya 

standart lah 

- - 1. Pelayanan 

2. Tepat waktu 

3. Standart 
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Apa ada 

Keluhanan 

pada saat di 

toko aulia 

anugerah 

 

 

 

 

 

- kita disini 

sudah diatur 

oleh 

standartnya 

belum pernah, 

tapi kalau kaya 

listrik tiba2 

mati itu saya 

memakluminya 

- - 1. Standart 

2. listrik mati 

tiba - tiba 

lagi ke standar 

yang dilakukan.  

Toko Kelontong 

Aulia Anugerah 

Pati selalu 

melatih dan 

mengingatkan 

pegawai dalam 

megunakan alat 

bantu yang ada 

di  Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati 

karena juka 

pegawai 

mamapu dalam 

mengunakan 

alat bantu maka 

pelayanan yang 

diberikan akan 

semakin cepat 

dan tidak 

membuat 

konsumen kesal. 

System yang 

Jaminan apa 

yang ada di 

toko aulia 

anugerah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- disini tidak ada 

jaminan apa – 

apa 

ada kadang saya 

lagi belanja 

kendaraan 

dijaga dengan 

cctv 

- - 1. tidak ada 

jaminan 

2. keamanan 
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Apakah 

pegawai 

mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan dari 

pada urusan 

pribadi 

kepentingan 

pelanggan 

merupakan 

factor utama 

untuk kita bisa 

menarik 

konsumen itu 

sendiri 

disiniselalu 

mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan 

contoh jika ada 

pelanggan yang 

datang kita 

langsung 

sambut dengan 

baik, meskipun 

kondisi kita 

lagi pegang hp 

atau pun yang 

lain 

mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan 

selalu 

mendahulukan 

kepentingan 

kita, karena itu 

bisa saya 

rasakan 

sangat betul 

sekali, 

pegawai  

Toko 

Kelontong 

Aulia 

Anugerah Pati 

selalu 

mendahulukan 

kepentingan 

pegawai 

layanan 

1. factor utama 

2. mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan 

3. dirasakan oleh 

konsumen 

 

digunakan oleh  

Toko Kelontong 

Aulia Anugerah 

Pati adalah 

menganggap 

konsumen atau 

penguna layanan 

adalah keluarga 

kita sendir 

karena di  Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati 

pelayanan yang 

utama dan 

kembali lagi ke 

standart yang 

sudah 

ditetapkan.. 

pelayanan di  

Toko Kelontong 

Aulia Anugerah 

Pati juga cepat 

dan tepat dalam 

memberikan 

pelayanan. 

Tetapi kadang 

kita mengalami 

Bagaimana 

Sikap pegawai  

sudah karena 

pelanggan yang 

dating kesini 

sudah dianggap 

seperti teman 

atau soudara ya 

selalu ramah 

dan 

menghargai 

pelanggan, 

mana mungkin 

pelanggan mau 

datang kesini 

jika kita tidak 

ramah dan 

sopan terhadap 

pelanggan 

kira biasa – 

biasa saja 

artinya sudah 

ramah dan 

sopan santun 

kualitas 

pelayanan dan 

keramahan 

sangat ramah 

seperti yang 

sudah saya 

sampaikan di 

atas, mereke 

lebih 

bersahabat dan 

terbuka kepada 

konsumen 

- 1. dianggap 

sebsagai 

teman dan 

saudara 

2. ramah dan 

menghargai 

pelanggan 

3. sopan santun 

4. ramah kepada 

konsumen 
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Apakah ditoko 

aulia anugerah 

diskriminasi 

atau membeda 

– bedakan 

tidak pernah, 

semua itu 

dianggap sama 

tidak pernah 

membeda - 

bedakan 

pelanggan 

karena moto 

saya adalah 

pelanggan 

adlah raja 

saya belum 

pernah 

mengalami 

seperti itu 

Tidak tidak 1. semua 

dianggap 

sama 

2. pelanggan 

adalah raja 

3. belum pernah 

mengalami 

kendala teknis 

seperti listrik 

mati.  Toko 

Kelontong Aulia 

Anugerah Pati 

tidak 

memberikan 

jaminan dalam 

bentuk apapun 

kepada 

konsumen, 

meskipun kita 

tidak 

mempunyai 

jaminan tetapi 

kita selalu 

mendahulukan 

kepentingan 

pelanggan dari 

pada ego kita 

dan merukapan 

factor utama 

yang bisa 

dirasakan secara 

langsung oleh 

para 

konsumennya. 

Bagaimana 

sikap pegawai 

menghargai 

pelanggan 

 

 

 

- - kira sudah 

menghargai 

terbukti dari 

ucapan, 

perilakunya dan 

etikanya 

- menghargai 

mas, sopan 

banget 

1. ucapan, 

perilaku dan 

etika 

2. sopan banget 

Apa factor 

pendukug di 

toko aulia 

anugerah 

ketika ada 

pelanggan yang 

datang (dari 

luar kota) dan  

berbagai 

fasilitas sih 

kaya tempat 

parkir luas, 

Wifi/Internet, 

kamar mandi, 

dan kami juga 

bisa melakukan 

pemesanan 

baranglewat 

WA, dan lain 

sebagainya 

faktor 

pendukung ada 

seperti sarana 

prasarana yang 

cukup lengkap 

sih ada wifi, 

CCTV dan lain 

sebagainya 

kaya fasilitas 

yang dibilang 

hampir sama 

ya dengan di 

toko kelontong 

yang lain. 

Terus 

temaptnya 

juga bersih, 

respon dari 

pegawai yang 

cepat juga sih 

Kalau faktor 

pendukung 

ada seperti 

sarana 

prasarana 

yang cukup 

lengkap sih 

ada tempat 

tunggu, 

CCTV dan 

lain 

sebagainya. 

1. Sarana dan 

prasarana  

2. Respon 

pegawai 

3. Media sosial 
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mas di tambah 

dengan 

kompetensi 

dari 

pegawainya 

Pegawainya 

ramah tamah, 

sopan santun 

dan asik kepada 

konsumen. 

Disini juga 

pelanggan tidak 

pernah 

kitaberikan 

pelayanan yang 

diskriminatif 

atau membeda – 

bedakan kita 

mengangap 

semuanya sama 

dan pelanggan 

adalah raja. 

Pegawai 

pelayanannya 

pun sangat 

menghargai 

penguna layanan 

terbukti dari 

ucapan mereka 

dan dalam 

pngunaaan 

Bahasa. 

Apa faktor 

Penghambat di 

toko aulia 

anugerah 

kalau faktor 

penghambatnya 

sendiri kami 

masih 

mengunkan 

alat yang 

manual dalam 

melakukan 

pencatatan 

faktor 

penghambatnya 

sendiri kami 

masih 

mengunkan 

alat yang 

manual dalam 

melakukan 

pencatatan 

kalau yang 

menghambat 

pelayanan 

mungkin mati 

lampu, tapi 

kalau hal seperti 

itu saya 

maklumin saja 

pegawai harus 

pakai seragam 

agar kelihatan 

rapi dan 

seharusnya 

terdapat kotak 

saran agar 

pelanggan 

dapat 

memberikan 

kritik atau 

saran kepada 

Toko Aulia 

Anugerah Pati. 

Kurang 

adanya 

jaminan yang 

pasti, jadi 

resiko ya di 

tanggung 

sama 

konsumen 

sendiri 

1. Alat manual 

2. Kendala teknis 

(listrik mati)  

3. Kotak saran 

4. Jaminan 
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Terdapat factor 

pendukung  di 

dalam kualitas 

pelayanan yaitu  

Seperti adanya 

sarana prasarana 

yang cukup 

lengkap, respon 

yang cekatan 

ditambah dengn 

media social 

yang digunakan 

untuk 

mempermudah 

transaksi 

konsumen 

(penguna 

layanan) dalam 

memesan barang 

di Toko Aulia 

Anugerah Pati. 

Selain factor 

pendukung 

terdapat juga 

factor 

penghambat di 

dalam kualitas 
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pelayanan yaitu  

Sarana seperti 

pencatatan 

masih 

mengunakan  

buku, kadang 

juga terdapat 

gejala teknis 

seperti listrik 

mati dan kadang 

masih bisa 

terlihat pegawai 

yang tidak 

menaati standart 

yang sudah 

diterapkan 

seperti 

pemakaian baju 

yang sopan dan 

tidak adanya 

jaminan yang 

menjanjikan dari 

Toko Aulia 

Anugerah Pati.  

Toko Aulia 

Anugerah Pati 

harus mampu 
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memilimalisir 

kekurangan – 

kekurangan 

yang ada, 

sehingga 

kekurangan 

tersebut tidak 

menjadi 

penghambat di 

dalam pelyanan 

yang diberikan. 

KONSEP 

1. Kualitas 

pegawai 

2. Tangible 

(Penampilan 

dan Sarana 

Prasarana) 

3. Respon/Daya 

Tanggap 

4. Komunikasi 

5. Kemudahan 

6. Sikap 

Pegawai 

7. Ketepatan 

Waktu 

8. Jaminan 
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Tabel 4.4 

Pengklasifikasian Pola Persoalan 

Persoalan Penelitian Pola dan Konsep 

1. Bagaimana Kualitas 

Pelayanan Toko 

Aulia Anugerah Pati 

yang diberikan 

kepada konsumen? 

2. Apa yang menjadi 

faktor penghambat 

dan pendukung 

pelaksanaan 

pelayanan yang 

diberikan oleh Toko 

Aulia Anugerah 

Pati? 

          Terbentuknya kepuasan konsumen Toko Aulia Anugerah 

Pati didasari dengan adanya kualitas pelayanan yang baik yang 

diberikan kepada konsumen. Kualitas pegawai menjadi acuan 

utama didalam sebuah toko kelontong untuk mengatur 

karyawan dan sistem pelayanannya. Sarana dan prasarana yang 

lengkap serta penampilan yang menarik menjadi tolak ukur 

penguna layanan dalam memilih menilai kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Toko Aulia Anugerah Pati. Karena 

penampilan merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh 

penguna layanan serta sarana prasarana yang lengkap 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Kemudahan yang diberikan oleh Toko Aulia Anugerah Pati 

dalam melakukan pelayanan baik dalam bentuk fisik (adanya 

peralatan pengepakan) maupun non fisik (arahan yang 

diberikan) membuat terpenuhinya harapan konsumen. Respon 

yang diberikan oleh Toko Aulia Anugerah Pati dalam hal 

pelayanan maupun keluhan atau tangapan yang baik, ramah dan 

sopan membuat penguna layanan merasa puas. Untuk menjaga 

kepuasan konsumen, perusahaan dapat melakukan komunikasi 

yang baik, komunikasi yang akrab dan intens diperlukan agar 

perusahaan mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Sistem 

Pelayanan yang ada di dalam Toko Aulia Anugerah Pati adalah 

sistem antrian yang tidak mengunakan nomer urut antrian tetapi 

yang dating dulu itu yang dilayani. Hal ini juga di dukung 

dengan sikap pegawai yang baik, ramah dan tidak diskriminatif 

atau membeda – bedakan. 

 

         Dalam pelayanan publik tidak selalu berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, masih terdapat banyak faktor 

yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan seperti 

sarana prasarana yang kurang lengkap seperti computer untuk 

pencatatan, adanya keluhan yang lama dalam responnya, 

adanya kedala teknis seperti listrik mati Selain terdapat 

berbagai kekurangan tetapi masih banyak juga factor yang 

mendukung pelayanan yang ada di Toko Aulia Anugerah Pati 
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seperti : sarana prasarana yang cukup lengkap yang membuat 

konsumen merasa nyaman, respon yang cepat dalam pelayanan, 

adanya media social yang digunakan untuk pemesanan  

Dari Uraian wawancara dan tabel kategori.  Peneliti menemukan 8 

Variabel yaitu : 

1. Kualitas Pegawai 

2. Tangible (Penampilan dan Sarana Prasarana) 

3. Kemudahan 

4. Ketepatan Waktu 

5. Respon/Daya Tanggap\ 

6. Komunikasi yang baik 

7. Sikap Pegawai 

8. Jaminan 
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4.4. Pembahasan 

Berdasarkan  hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara 

dengan informan peneliti memperoleh 11 variabel, yaitu : 

4.4.1. Kualitas Pegawai 

Konsep Pertama yang ditemukan adalah kualitas pegawai yang 

ada di toko kelontong. Salah satu variabel yang mendasari suatu toko, 

yang ditunjukan dari peraturan – peraturan yang mengatur berbagai 

tindakan yang dilakukan oleh pegawai pada saat bekerja di Toko 

Aulia Anugerah Pati seperti mengatur tentang sarana prasarana, 

penampilan, pelayanan yang dilakukan, dan lain sebagainya.  

Bahwa kualitas pelayanan pegawai merupakan pedoman atau 

acuan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat 

penilaian kerja berdasarkan indicator – indicator teknis, administrasi, 

dan procedural sesuai dengan tata cara kerja, dan sistem kerja pada 

unit kerja yang bersangkutan (Atmoko, 2011 : 2). Toko Aulia 

Anugerah Pati memberikan kualitas pelayanan pegawai yang 

digunakan sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, 

mengarahkan pegawai untuk sama – sama disiplin dalam bekerja dan 

sebagai pedoman dalam melaksanakann pekerjaan rutin. 
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“Hubungan antara Kualitas Pegawai dengan Kualitas Pelayanan” 

 

  

 

Artinya Kualitas Pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati didasari 

oleh kualitas pegawai yang ada ditoko kelontong dibuktikan dengan 

adanya peraturan yang mengatur tentang berpakaian, sarana – 

prasarana, pelayanan, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara 

mayoritas informan mengatakan bahwa Toko Aulia Anugerah Pati 

sudah mempunyai standart pelayanan yang baik seperti adanya aturan 

mengenai penampilan pegawai, sarana prasarana dan lain sebagainya. 

4.4.2. Tangible (penampilan dan  sarana prasarana) 

Dari hasil wawancara bisa dilihat banyak kategori bahwa 

tangible (penampilan dan saranan prasarana) adalah salah satu 

variabel yang mendasari informan mengungkapkan bahwa Toko Aulia 

Anugerah Pati adalah pelayanan publik yang layak dalam pelayanan 

ditunjukan dari penampilan pegawai, kondisi tempat pelayanan/ 

lingkungan, dan adanya alat bantu atau sarana dan prasarana yang 

sudah sesuai dengan kualitas yang ada di Toko Aulia Anugerah Pati.  

Kualitas 

Pegawai 

Kualitas 

Pelayanan 
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Tangible merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukan eksistensi kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi produk, yang meliputi fasilitas fisik (gedung, 

gudang dan lain sebagainya), perlengkapan, dan peralatan yang 

dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya menurut 

Lumpiyoadi dan Hamdani (2008:182). Tangible suatu servis yang bisa 

dilihat, bisa diraba dan nyata, maka aspek ini penting sebagai ukuran 

terhadap kualitas pelayanan. Tangible yang baik akan mempengaruhi 

presepsi pelanggannya, dan jika Tangible buruk maka pengguna 

layanan akan tidak nyaman dan pasti akan word of mouth ke orang 

lain. Pada dasarnya konsep ini merupakan  sumber yang mendasari 

harapan pelangan. Tangible  yang baik, maka harapan dan presepsi 

pelanggan akan menjadi lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan oleh Toko Aulia Anugerah Pati 

terlihat sudah optimal. Tangible yang meliputi sarana prasarana ini 

tidak diabaikan, penguna layanan merasa puas apabila tampilan fisik 

pegawai, kondisi lingkungan dan alat bantu atau sarana prasarana 

tampak baik. Sehingga penguna layanan merasa nyaman ketika 

bertransaksi di Toko Aulia Anugerah Pati dan dalam melakukan 
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pelayanan yang diberikan oleh Toko Aulia Anugerah Pati, sehingga 

masyarakat puas terhadap pelayanan tersebut 

 

 

“Hubungan antara Tangible dengan Kualitas Pelayanan” 

 

 

Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati di dasari 

oleh Tangible, dibuktikan dengan penampilan pegawai, kondisi 

lingkungan dan adanya alat bantu atau sarana dan prasarana yang sudah 

bagus dan layak. Mayoritas informan mengatakan bahwa penampilan 

pegawai, kondisi lingkungan, dan alat bantu atau sarana dan prasarana 

sudah baik dan layak. 

4.4.3. Kemudahan  

Konsep berikutnya yang ditemukan adalah kemudahan dalam 

menerima permintaan konsumen, mendapatkan kemudahan dalam 

melakukan pelayanan seperti adanya  nomer telepon yang 

mempermudah dalam melakukan pembelian ,pemesanan barang 

,pembayaran, dan lain sebagainya dan adanya alat pembukung yang 

mempermudah penguna layanan dalam mempermudah konsumen. 

Dengan adanya layanan tersebut, maka harapan konsumen mengenai 

Tangble 
Kualitas 

Pelayanan 
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kemudahan dalam permintaan konsumen dapat dipenuhi oleh Toko 

Aulia Anugerah Pati, dengan terpenuhinya harapan konsumen tersebut 

maka kepuasan emosional yang terjadi (positif disconfirmation). 

Konsumen merasa puas dengan hal tersebut, maka setelah konsumen 

puas, mereka akan bertransaksi kembali di Toko Aulia Anugerah Pati. 

Selain itu kesesuaian apa yang mereka dapatkan dengan biaya 

yang mereka keluarkan juga dapat membuat konsumen puas sesuai 

dengan teori ekuitas atau teori keadilan distributive, dimana reward 

yang didapatkan seseorang dari pertukarannya dengan orang lain harus 

proposional dengan investasinya. Berdasarkan perspektif equity theory, 

perasaan tidak puas disebabkan keyakinan bahwa norma social telah 

dilanggar. Menurut teori ini berlaku norma yang menegaskan bahwa 

setiap pihak dalam pertukaran harus mendapatkan perlakuan adil. Jadi, 

kepuasan terjadi bila rasio hasil dan input setiap pihak dalam pertukaran 

kurang lebih sama. Sebaliknya, ketidakpuasan terjadi jika pelanggan 

meyakini bahwa rasio hasil dan imputnya lebih jelek ketimbang 

perusahaan/penyedia jasa. Pelanggan akan merasa puas jika biaya yang 

mereka keluarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima. 

Kesesuaian apa yang pelanggan harapkan dengan apa yang mereka 

dapatkan membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan Toko Aulia Anugerah Pati, dan membuat mereka menjadi 

puas 

 “Hubungan antara Kemudahan dengan Kualitas Pelayanan”  

Kemudahan 
Kualitas 

Pelayanan 
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Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati didasari 

oleh kemudahan konsumen saat ingin menggunakan bertransaksi 

pembelian di Toko Aulia Anugerah Pati. Dibuktikan saat konsumen 

ingin menggunakan transaksi pembelian di Toko Aulia Anugerah Pati 

seperti adanya media social seperti WA, untuk melakukan pemesanan, 

jadi konsumen lebih dimudahkan dalam melakukan pemesanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati Mayoritas informan mengatakan bahwa 

kemudahan yang diberikan Toko Aulia Anugerah Pati sangat 

membantu mereka. 

4.4.4. Ketepatan Waktu 

Bahwa dari hasil wawancara kepada informan, peneliti 

menemukan konsep proses waktu pengerjaan, salah satu konsep yang 

mendasari yang ditunjukan dari kecermatan karyawan dalam 

mengerjakan, dengan disiplin waktu seperti saat mengerjakan 

memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin.  

Bahwa waktu pelayanan merupakan ketepatan waktu yang 

diharapakan berkaitan dengan waktu proses atau penyelesaian 

pengiriman, penyerahan dan jaminan atau garansi dan menangapi 

keluhan, menurut Sianipar 1998 dalam Hermawanto (2014:1294). 

Proses waktu pengerjaan yang cepat merupakan tolak ukur kepuasan 

konsumen dimana jika waktu pengerjaan tepat dan efektif maka akan 

berdampak pada presepsi pengguna layanan tinggi, dan sebaliknya jika 
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waktu tidak tepat datau molor dan tidak efektif maka presepsi 

konsumen akan buruk terhadap kualitas pelayanan. Dalam hal ini 

ketepatan waktu dan kecepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan 

yang diberikan karyawan Toko Aulia Anugerah Pati kepada kosumen 

harus sesuai atau waktu yang dijanjikan diawal sehingga pengguna 

layanan tahu kapan terselesainya dan tidak merasa dikecewakan. 

 

             “Hubungan antara Waktu pengerjaan cepat dengan Kualitas 

Pelayanan” 

 

 

 

 

Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati didasari 

oleh waktu pengerjaan cepat dibuktikan dengan kedisiplinan waktu, 

dalam proses pengerjaan karyawan sudah melakukan disiplin waktu 

diantaranya ketepatan waktu dan kecepatan pengerjaan. Dari hasil 

wawancara mayoritas informan mengatakan bahwa Toko Aulia 

Anugerah Pati sudah melakukan kedisiplinan waktu, diantaranya seperti 

ketepatan waktu dan kecepatan waktu, bahkan waktu yang dijanjikan 

selalu akurat. 

 

4.4.5. Respon/ Daya Tanggap 

Respon  untuk hal ini sikap peduli yang ditunjukkan oleh 

karyawan yang berupa respon terhadap segala permintaan yang 

diberikan kepada konsumen, melakukan pelayanan dengan cermat, 

sikap sopan santun ramah. Mereka diharapkan bekerja cepat dan efisien 

dalam melakukan tugas sekaligus ramah dan membantu saat 

Ketepatan 

Waktu 

 

Kualitas 

Pelayanan 
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berhadapan dengan konsumen. Toko Aulia Anugerah Pati memberikan 

respon yang positive  saat berhubungan dengan konsumen atau saat 

bertemu dengan konsumen dan tanggap jika ada permintaan.  

      “Hubungan antara Respon dengan Kualitas Pelayanan” 

 

 

 

Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati didasari 

oleh respon atau daya tanggap dibuktikan ungkapan mayoritas informan 

yang mengatakan bahwa Toko Aulia Anugerah Pati merespon dengan 

baik saat konsumen membutuhkannya. 

4.4.6. Komunikasi Yang Baik 

Komunikasi yang baik dengan konsumen akan menjadikan 

jembatan yang baik sebagai penghubung. Keingingan konsumen akan 

dapat tersalurkan, dan pihak Toko Aulia Anugerah Pati sendiri akan 

mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan komunikasi 

yang baik hubungan akan terjalin erat antara konsumen dan Toko Aulia 

Anugerah Pati sehingga upaya menjaga kepuasan konsumen dapat 

tercapai.  

“Hubungan antara Komunikasi yang baik dengan Kualitas 

Pelayanan” 

 

 

Respon 
Kualitas 

Pelayanan 

Komunikasi 

yang baik  

Kualitas 

Pelayanan 
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Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati didasari 

oleh komunikasi yang baik dibuktikan dengan pihak Toko Aulia 

Anugerah Pati selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen dengan 

cara berkomunikasi dengan baik dengan konsumen, masing-masing 

pihak melakukan komunikasi dua arah sehingga tidak terjadi kesalah 

pahaman, memiliki rasa pengertian, saling memiliki, sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang positif diantara mereka. Dengan begitu 

kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Terlebih untuk konsumen, 

keinginannya ada yang menjembatani sehingga mereka akan tetap 

menjadi merasa puas. 

4.4.7. Sikap Pegawai 

Konsep yang terakhir adalah sikap pegawai dalam melayani 

penguna layanan. Dari hasil wawancara bisa di lihat bahwa sikap 

pegawai adalah salah satu variabel yang mendasari informan 

mengungkapkan bahwa Toko Aulia Anugerah Pati adalah pelayanan 

publik yang bagus dalam pelayanan ditunjukan dengan sikap 

pegawai yang ramah, sopan santun dan beretika  

Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda, kejadian – 

kejadian atau makhluk hidup lainnya. Sekelompok sikap yang 

penting adalah sikap kita terhadap orang lain (Dahar, 2011 : 123). 

Dengan demikian pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu 

kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. Dalam hal ini, 



77 
 

 

perwujudan perilaku akan ditandai dengan munculnya 

kecenderungan – kecenderungan baru yang telah berubah, terhadap 

suatu objek, tata nilai, peristiwa dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa dalam pelaksanaannya kualitas pelayanan oleh Toko Aulia 

Anugerah Pati terlihat sudah optimal. Sikap pegawai yang meliputi 

keramahan, sopan – santun ini tidak diabaikan oleh pihak Toko Aulia 

Anugerah Pati. Sehingga penguna layanan merasa nyaman ketika 

bertransaksi di Toko Aulia Anugerah Pati. sehingga masyarakat puas 

terhadap sikap yang diberikan oleh pegawai Toko Aulia Anugerah 

Pati. 

“Hubungan antara Sikap Pegawai dengan Kualitas 

Pelayana 

 

 

 

Artinya kualitas pelayanan yang baik didukung juga dengan 

sikap pegawai dibuktikan dengan pegawai yang ramah, dan sopan  

santun kepada penguna layanan dan sesuai dengan kualitas pegawai 

yang ada di Toko Aulia Anugerah Pati. Mayoritas informan 

mengatakan bahwa sikap pegawai yang meliputi keramahan dan 

sopan santun bagus. 

 

Sikap Pegawai Kualitas 

Pelayanan 
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4.4.8. Jaminan 

Jaminan merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Toko Aulia Anugerah Pati memberikan jaminan keamanan 

dan kenyamanan tempat. Hal ini dilakukan oleh Toko Aulia Anugerah 

Pati agar konsumen merasa aman dan nyaman saat sedang malekukan 

transaksi. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan penguna 

layanan baru atau mempertahankan penguna layanan lama. 

“Hubungan antara Jaminan dengan Kualitas Pelayanan” 

 

 

Artinya Artinya kualitas pelayanan Toko Aulia Anugerah Pati di 

dukung oleh Jaminan dibuktikan dengan pihak Toko Aulia Anugerah 

Pati selalu memberikan jaminan keamanan tempat seperti jika 

pengguna layanan lagi berbelanja di toko kendaraan kosumen kita jaga 

melalui CCTV, juga sehingga aman dan nyaman saat berkunjung ke 

Toko Aulia Anugerah Pati. Dengan begitu kedua belah pihak akan 

saling diuntungkan. Terlebih untuk konsumen, keinginannya ada yang 

menjembatani sehingga mereka akan tetap menjadi merasa puas. 

 

 

 

 

Jaminan Kualitas 

Pelayanan 
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4.4.9. Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas Pelayanan di Toko 

Aulia Anugerah Pati. 

Dalam proses pelayanan tidak selalu berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat 

proses pelayanan publik dan masih terdapat juga factor 

pendukungnya, diantaranya : 

1. Tangible (Penampilan & Sarana Prasarana) 

Berdasarkan observasi dilapagan dari segi Tangible 

adalah berupa penampilan fisik, sarana dan prasarana serta 

lingkungan sekitar. Setelah melakukan penelitian di Toko Aulia 

Anugerah Pati dapat diketahui beberapa kendala yang 

menyebabkan Toko Aulia Anugerah Pati sudah cukup optimal 

dari bukti fisik dalam melakukan pelayanan kepada penguna 

layanan hal ini di bukitikan dengan adanya sarana prasaranan 

yang cukup lengkap seperti adanya Tempat belanja luas ,Tempat 

parkir luas, wifi, CCTV dan lain sebagainya. Tetapi masih 

terdapat kekurangan seperti kuranganya kurang adanya 

komputer sebagai alat pencatatan. Kegiatan pelayanan 

merupakan kegiatan yang berhadapan langsung dengan orang 

lain yaitu penguna layanan yang membutuhkan pelayanan. 

Selain faktor penghambat terdapat pula factor 

pengdukung yaitu berdasarkan observasi dilapagan dari segi 

Tangible adalah berupa penampilan fisik, sarana dan prasarana 
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serta lingkungan sekitar. Setelah melakukan penelitian di Toko 

Aulia Anugerah Pati dapat diketahui beberapa sarana prasarana 

pendukung seperti adanya fasilitas yang cukup lengkap seperti 

adanya tempat untuk menunggu, adanya kamar mandi dan lain 

sebagainya  terus penampilan pegawai yang sudah sesuai 

dengan standart yang ada di dalam peraturan Toko Aulia 

Anugerah Pati. 

2. Kendala Non Teknis 

Kendala Non Teknis adalah  kendala di luar toko 

kelontong dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan apa 

yang telah dijanjikan secara tepat waktu.  

Setelah peneliti melakukan penelitian di Toko Aulia 

Anugerah Pati dapat diketahui beberapa kendala yang 

menyebabkan Toko Aulia Anugerah Pati masih belum bisa 

dikatakan optimal dari keandalan dalam melakukan pelayanan 

kepada penguna layanan disebabkan karena pegawai kurang 

tanggap jika terjadi masalah seperti Listrik Mati. Hal ini dapat 

mengecewakan pelanggan, faktor ini merupakan faktor yang 

sulit diatasi dan dihindari. 

3. Respon 

Respon merupakan kemampuan petugas pemberi 

layanan, kejelasan prosedur dan kecepatan pemberian layanan. 

Peneliti menemukan kendala yaitu tidak adanya kotak saran di 
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dalam Toko Aulia Anugerah Pati. Kotak saran sangat penting 

dalam hal memberikan masukan dan kritikan yang membangun 

dalam memperbaiki pelayanan publik. Setelah peneliti 

melakukan observasi dilapangan, tidak ditemukan kotak saran di 

Toko Aulia Anugerah Pati. Pada umumnya sebuah toko 

pelayanan produk seharusnya memberikan kotak saran dan 

kritik sebagai penilaian untuk mengetahui sejauh mana kualitas 

pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Toko Aulia Anugerah 

Pati. 

Kotak saran ini adalah sebagai kejujuran yang bisa 

dijadikan evaluasi terhadap keluhan pelayanan masyarakat. 

Kemudian dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki 

pelayanan publik khususnya Toko Aulia Anugerah Pati. 

Responsiviness merupakan kemampuan petugas pemberi 

layanan, kejelasan prosedur dan kecepatan pemberian layanan. 

Peneliti menemukan faktor pendukung dilapangan terkait 

dengan Responsiviness yaitu : adanya tanggapan pegawai yang 

langsung menanggapi penguna layanan dengan menghadapi 

masalah nya. Seperti pengguna layanan mengeluhkan ada 

sesuatu yang rusak atau kurang bersih maka pegawai langsung 

meng memperbaikinya atau mengatasinya. 
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4. Assurance (Jaminan) 

Assurance adalah dimensi kualitas pelayanan yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu dan biaya. Aspek ini merupakan salah 

satu yang paling diharapkan oleh penguna layanan. Peneliti 

menemukan faktor penghambat dilapangan terkait dengan 

dimensi Assurance yaitu Tidak adanya jaminan di dalam layanan 

yang diberikan oleh penguna layanan, sehingga hal ini akan 

membuat pelanggan kecewa dan tidak puas terhadap pelayanan 

yang diberikan 
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Gambar 4.1. Proposi Teori Mini 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

diambil kesimpulan bahwa tingginya tingkat kepuasan konsumen terhadap 

kualitas pelayanan di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati ini dilatar 

belakangi oleh kualitas pegawai menjadi acuan utama didalam sebuah toko 

kelontong aulia anugerah untuk mengatur  sistem pelayanannya. Didukung 

dengan Tangible yang melalui penampilan pegawai dan sarana prasarana 

Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati ditunjukan dari penampilan pegawai 

dan sarana prasarana yang sudah baik, lalu kemudahan dalam menerima 

permintaan konsumen kemudian lalu adanya ketepatan waktu pengerjaan 

yang cepat terungkap baik di tunjukan melalui kecermatan pegawai dalam 

mengerjakan, dengan disiplin waktu seperti saat mengerjakan 

memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin sehingga waktu yang 

diberikan lebih cepat dan menjadikan nilai lebih bagi toko kelontong aulia 

anugerah, adanya respon yang baik oleh Toko Kelontong Aulia Anugerah 

Pati kepada penguna layanan. Kemudian komunikasi yang baik dengan 

konsumen akan menjadikan jembatan yang baik sebagai penghubung 

kerjasama, keingingan konsumen akan dapat tersalurkan, dan pihak Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati sendiri akan mengetahui apa yang 

diinginkan oleh konsumen, dengan komunikasi yang baik hubungan akan 

terjalin erat antara konsumen dan Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. 
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Sistem Pelayanan yang ada di dalam Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati adalah sistem antrian yang tidak mengunakan nomer urut 

antrian tetapi melayani kosumen yang datang terlebih dahulu. Hal ini juga 

di dukung dengan sikap pegawai yang baik, ramah dan tidak diskriminatif 

atau membeda – bedakan. 

Faktor penghambat  dan pendukung di Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati adalah  

Berdasarkan observasi dilapagan dari segi Tangible adalah berupa 

penampilan fisik, sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar. Setelah 

melakukan penelitian di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati dapat 

diketahui beberapa kendala yang menyebabkan Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati sudah cukup optimal dari bukti fisik dalam melakukan 

pelayanan kepada penguna layanan hal ini di bukitikan dengan adanya 

sarana prasaranan yang cukup lengkap seperti adanya wifi,  CCTV, tempat 

untuk menunggu saat mengantar berbelanja di toko dan lain sebagainya. 

Tetapi masih terdapat kekurangan seperti kuranganya kurang adanya 

computer sebagai alat pencatatan. Kegiatan pelayanan merupakan kegiatan 

yang berhadapan langsung dengan orang lain yaitu penguna layanan yang 

membutuhkan pelayanan. 

Selain factor penghambat terdapat pula factor pengdukungn yaitu 

Berdasarkan observasi dilapagan dari segi Tangible adalah berupa 

penampilan fisik, sarana dan prasarana serta lingkungan sekitar. Setelah 

5. Tangible (Penampilan & Sarana Prasarana) 
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melakukan penelitian di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati dapat 

diketahui beberapa sarana prasarana pendukung seperti adanya fasilitas 

yang cukup lengkap seperti adanya lahan parkir yang luas ,kamar mandi 

dan lain sebagainya  terus penampilan pegawai yang rapid an sopan yang 

ada di dalam peraturan Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. 

6. Kendala Non Teknis 

Kendala Non Teknis adalah  kendala di luar Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan apa yang 

telah dijanjikan secara tepat waktu.  

Setelah peneliti melakukan penelitian di Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati dapat diketahui beberapa kendala yang menyebabkan Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati masih belum bisa dikatakan optimal dari 

keandalan dalam melakukan pelayanan kepada penguna layanan 

disebabkan karena pegawai kurang tanggap jika terjadi masalah seperti 

Listrik Mati. Hal ini dapat mengecewakan pelanggan, faktor ini 

merupakan faktor yang sulit diatasi dan dihindari. 

7. Respon 

Respon merupakan kemampuan pegawai pemberi layanan, 

kejelasan prosedur dan kecepatan pemberian layanan. Peneliti menemukan 

kendala yaitu tidak adanya kotak saran di dalam Toko Kelontong Aulia 

Anugerah Pati. Kotak saran sangat penting dalam hal memberikan 

masukan dan kritikan yang membangun dalam memperbaiki pelayanan 

publik. Setelah peneliti melakukan observasi dilapangan, tidak ditemukan 
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kotak saran di Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. Pada 

umumnya sebuah toko kelontong pelayanan publik seharusnya 

memberikan kotak saran dan kritik sebagai penilaian untuk mengetahui 

sejauh mana kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Toko 

Kelontong Aulia Anugerah Pati. 

Kotak saran ini adalah sebagai kejujuran yang bisa dijadikan 

evaluasi terhadap keluhan pelayanan kosumen. Kemudian dapat dijadikan 

tolak ukur untuk memperbaiki pelayanan khususnya Toko Kelontong 

Aulia Anugerah Pati  

Responsiviness merupakan kemampuan pegawai pemberi layanan, 

kejelasan prosedur dan kecepatan pemberian layanan. Peneliti menemukan 

faktor pendukung dilapangan terkait dengan Responsiviness yaitu : adanya 

tanggapan pegawai yang langsung menanggapi penguna layanan dengan 

menghadapi masalah nya. Seperti pengguna layanan mengeluhkan ada 

sesuatu yang rusak atau kurang bersih maka pegawai langsung mengganti,  

memperbaikinya atau mengatasinya. 

8. Assurance (Jaminan) 

Assurance adalah dimensi kualitas pelayanan yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu dan biaya. Aspek ini merupakan salah satu yang 

paling diharapkan oleh penguna layanan. Peneliti menemukan faktor 

penghambat dilapangan terkait dengan dimensi Assurance yaitu Tidak 

adanya jaminan di dalam layanan yang diberikan oleh penguna layanan, 
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sehingga hal ini akan membuat pelanggan kecewa dan tidak puas terhadap 

pelayanan yang diberikan 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

a) Pegawai yang terlalu muda sehingga kurangnya pengetahuan saat 

menjawab pertanyaan 

b) Pelanggan yang sibuk dengan urusan pribadi sehingga sulit untuk 

diminta wawancara. 

c) Pemilik Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati sering pergi 

sehingga kesulitan untuk menemui nya 

5.3. Agenda Penelitian yang Akan Datang 

Hasil penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam 

melakukan penelitian terdapat banyak hambatan dan kesulitan, terutama 

terbatasnya waktu penelitian dan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu 

peneliti memaparkan beberapa saran demi perbaikan, dan saran bagi 

peneliti yang akan datang. Antara lain adalah : 

a) Penelitian yang akan datang disarankan kepada peneliti untuk 

meneliti toko kelontong yang sejenis dengan Toko Kelontong 

Aulia Anugerah Pati tetapi skala nya lebih besar seperti swalayan. 

Penelitian yang akan datang dengan objek sama ataupun sejenis, 

agar mengambil penelitian kuantitatif, agar apa yang penulis 

temukan di dalam penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan dan 

diukur secara statistik. 
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LAMPIRAN 

 

PERTANYAAN PENELITIAN DI TOKO AULIA ANUGERAH PATI 

 

Bagaimana Kualitas Pelayanan yang ada di Toko Aulia Anugerah Pati  ? 

bagaimana penampilan dari pegawai Toko Aulia Anugerah Pati ? 

Bagaimana Kenyamanan Tempat di toko aulia anugerah pati ? 

Bagaimana Alat Bantu yanga ada di toko aulia anugerah pati ? 

Bagaimana toko aulia anugerah memberi kemudahan pada kosumen?  

Bagaimana bentuk kedisiplinan di toko aulia anugerah pati? 

Bagaimana kecermatan pegawai di toko aulia anugerah ? 

Standart seperti apa yang di terapkan di toko aulia anugerah? 

Bagaimana kemampuan pegawai di toko aulia anugerah ? 

Bagaimana keahlian pegawai? 

Bagaimana respon ditoko aulia anugerah? 

Apakah pegawai sudah melayani kosumen dengan cepat dan tepat?  

Apakah pegawai sudah melayani kosumen dengan ketepatan waktu?  

Apa ada Keluhanan pada saat di toko aulia anugerah? 

Jaminan apa yang ada di toko aulia anugerah ? 

Apakah pegawai mendahulukan kepentingan pelanggan dari pada urusan pribadi? 

Apakah ditoko aulia anugerah diskriminasi atau membeda – bedakan? 

Bagaimana sikap pegawai menghargai pelanggan? 

Apakah ditoko aulia anugerah diskriminasi atau membeda – bedakan? 

Bagaimana sikap pegawai menghargai pelanggan? 

Apa factor pendukug di toko aulia anugerah? 

Apa faktor Penghambat di toko aulia anugerah? 
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