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 Perusahaan bakpia Ahmad’s familiy berdiri kurang lebih hampir 2 dan 

tahun usaha tersebut sudah berjalan dengan sukses. Akan tetapi di perusahaan 

bakpia ahmad family’s sendiri belum melakukan pelayanan dengan baik. Hal ini 

ditandai dengan karyawan yang melakukan pelayanan terhadap konsumen masih 

saling lempar-melempar tugas ketika dalam pemesan online ternyata terdapat 

kesalahan dalam menghitung jumlah pemesanan produk sehingga terjadi 

komplain pelanggan. Karena mereka belum memiliki kwalitas pelayanan yang 

baik.  

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana faktor-faktor 

persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan di perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family Trenggalek, (2) mengetahui bagaimana faktor-faktor persepsi konsumen 

terhadap kualitas produksi di perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek.   

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik 

pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan teknik reduksi data, display data, dan kesimpulan.  

 Berdasarkan hasil penelitian di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek, peneliti menyimpulkan:  

 Dilihat dari segi pemimpin Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family kurang 

tegas dalam membina karyawan. Dalam hal pelayanan yang terbaik terhadap 

konsumennya. Sehingga banyak karyawan yang sekedar melayani saja tanpa 

memperhatikan tatacara memberikan pelayanan yang terbaik terhadap 

konsumennya.                 

  Kesimpulan dari penelitian persepsi konsumen pada kualitas pelayanan 

dan kualitas produksi di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek adalah 

dilihat dari segi kualitas produksi terhadap konsumen belum memiliki Kualitas 

Produksi yang terbaik. Imbas dari hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan 

konsumen kepada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek, Berkurangnya 

konsumen yang datang, berkurangnya pendapatan perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family Trenggalek dan tentunya akan mengecewakan para konsumen yang 

selanjutnya tidak mau lagi membeli Produk Bakpia di Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family Trenggalek.   
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BAB I  

PENDAHULUAN   

A.     Latar Belakang   

    Rasulullah SAW juga berbisnis sebelum menjadi nabi dan rasul, dan  

merupakan seorang pebisnis yang sukses. Begitupun dengan para sahabat 

juga berbisnis dan bisa memperoleh kesuksesan karena bisnis mereka 

tersebut. Bisnis terbentuk dari adanya niat dan usaha yang dimiliki 

seseorang, Ketika melihat peluang yang bisa menambah kesejahteraan 

materi baginya. Bisnis sendiri adalah suatu kegiatan usaha individu yang 

terorganisir untuk menghasilkan produk dan menjual barang dan jasa guna 

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
1
  

 Perkembangan dunia bisnis saat ini telah maju sangat pesat. Berbagai 

bentuk bisnis  dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbisnis dapat 

pula dilihat sebagai suatu peluang untuk memperoleh kesejahteraan yang 

lebih baik lagi dan kegiatan berbisnis dapat dilakukan siapa saja.   

   Pada era sekarang ini  seseorang mampu melihat peluang untuk 

dijadikan prospek bisnis maka dia bisa saja sukses karena bisnis yang 

ditekuninya. Bisnis atau usaha yang dikembangkan bisa berbentuk 

perorangan atau kelompok dengan banyak bidang usaha yang bisa menjadi 

peluang usaha.
2
  

                                                             
 

1
 Juhanis, Manajemen Kewirausahaan, (Makasar: Alauddin University Press, 2014), 27 

              
2
  Ibid, 44 
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Zaman moderen saat ini, terlihat semua sektor memiliki peluang 

bisnisnya sendiri. Dari sektor makanan, pakaian, mainan, taknologi dan 

minuman dan lain-lain. Semua hal tersebut memiliki peluang bisnis masing-

masing tinggal seorang individu saja apakah bisa melihat peluang dari 

berbagai macam kegiatan ekonomi sehari-hari. Membuat investasi bisnis 

sama dengan membuka jalan sedikit kepada kesuksesan.  

Kegiatan bisnis juga telah mencangkup ruang lingkup kegiatan yang 

dilakukan antara Negara dan bangsa. Maupun berbagai kagiatan bisnis yang 

dilakukan baik skala antar Negara dan Negara, masyarakat luar negeri dan 

dalam negeri menunjukkn bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan perekonomian manusia.  

          Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin, perceptio yang 

berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemilihan 

pengorganisasian dan menginterprestasian berbagai simultan menjadi 

informasi yang bermakna.  

                 Pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang 

menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan yang dinginkan 

dalam diri atau atas penerima.  

     sedangkan menurut teori Stephen p. Robbins  persepsi adalah proses 

pengorganisasian dan pemaknaan terhadap kesan-kesan sensori untuk 

memberi arti pada lingkungan.  
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                        Menurut teori kotler pelayanan yaitu tindakan atau kinerja yang 

dapat ditawarkan oleh pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan  tidak 

mengakibatkan apapun.     

                        Menurut teori Tjiptono kwalitas produksi merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa 

jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhan. 

           Bakpia Ahmad Family merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

pada bidang pengolahan kacang hijau yang diolah menjadi makanan yang 

berbentuk kue bakpia. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 januari 2017. 

Walaupun berdiri belum cukup lama namun perusahaan tersebut mampu 

menarik konsumen dengan cepat. Hal ini dapat diketahui dari data keuangan 

bulan November 2018 yang omsetnya lebih dari 100 juta. 

     Berdasarkan pengamatan saya ketika magang Ekonomi selama 2 

bulan dan wawancara secara langsung di perusahaan bakpia ahmad family’s 

sendiri belum melakukan pelayanan dengan baik. Hal ini ditandai dengan 

karyawan yang melakukan pelayanan terhadap konsumen masih saling 

lempar-melempar tugas dan ketika dalam pemesan online ternyata terdapat 

kesalahan dalam menghitung jumlah pemesanan produk selain itu banyak 

produk yang hangus sehingga terjadi komplain pelanggan. Karena mereka 

belum memiliki kwalitas pelayanan yang baik dan juga belum memiliki 
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kualitas produksi yang baik. 
3
 Sehingga penelitian tersebut layak untuk 

diteliti 

Dari uraian di atas penelitian akan melakukan pengkajian yang 

diwujudkan dalam laporan skripsi untuk mengetahui persepsi konsumen 

pada kualitas pelayanan dan produksi di perusahaan, maka penulis 

mengangkat judul mengenai “ Persepsi Konsumen Pada kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produksi di Pabrik Bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek”. Dalam hal  ini peneliti akan melakukan penelitian tentang 

persepsi konsumen pada kualitas pelayanan dan produksi di sebuah 

perusahaan bakpia Ahmad,s family Trenggalek. 

B.     Rumusan Masalah 

     Dari beberapa uraian di atas, masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

        1. Bagaimana Faktor- faktor persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan 

di perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek? 

        2. Bagaimana Fakror-faktor persepsi konsumen terhadap kualitas produksi di 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek?  

C.    Tujuan Penelitian   

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara seluruh jawaban dari rumusan masalah 

yang diperinci sebagai berikut:  

                                                             
 

3
 Dokumen Hasil Pengamatan 
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              1. Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek 

              2. Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas produksi di 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek  

D.     Manfaat  Penelitian  

         Melalui penelitian tentang persepsi konsumen terhadap kualitas 

pelayanan dan kualitas produk di perusahaan bakpia ahmad’s family 

trenggalek, penulis mengharapkan terdapat manfaat sebagai berikut:  

         a. Bagi Keilmuan 

       hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sasaran bagi 

owner, manager juga staff industri tentang persepsi konsumen terhadap 

kualitas pelayanan dan produk di pabrik bakpia ahmad family trenggalek, 

sehingga dimasa yang akan datang industri dapat menentukan kebijakan 

dan strategi pemasaran yang lebih menguntungkan sehingga dapat 

meningkatkan jumlah kunjungan setiap tahunnya.    

     b. Bagi Peneliti  

         hasil peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan   

mengenai persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan dan produk di 

perusahaan bakpia ahmad’s family.  
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E.     Studi Penelitian Terdahulu  

                   Edwin Japrianto (2004) tentang “Analisis Kualitas Layanan Sebagai 

Pengukur Kualitas Pelanggan Hotel Majapahit Surabaya”. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas layanan ditinjau dari: tangible, 

reliabilitiy, responsiveness, assurance dan empathy, dengan menggunakan 

regresi, hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh langsung dari 

kualitas layanan terhadap kesetian pelanggan.     

          Alfrida Sianto (2007)  tentang “Analisis Persepsi Konsumen 

Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Komunikasi Pada Wartel Mega Putri 

Indah Kota Kendari”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualiatas 

jasa pelayanan telekomunikasi pada wartel putri indah kota kedari. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuisioneryang diperoleh dari 40 sampel. 

Analisa data menggunakan metode analisis dekriptif kualitatif. Hasil ini 

menunjukkan tanggapan responden terhadap kualitas jasa pelayanan 

telekomuni kasi dengan indikator sikap karyawan secara umum dapat 

dikategorikan baik meliputi unsur keramahan sebesar 50%, unsur kesopanan 

60% dan unsur kesiapan karyawan sebesar 52,5%. Tanggapan responden 

indikator waktu pelayanan pada pukul 05.30-14.30 adalah kurang sibuk 

sebesar 47,5%. Tanggapan responden terhadap indikator fasilitas jasa secara 

umum dapat dikategorikan baik meliputi unsur kondisi telepon sebesar 55%. 

Unsur suasana ruang tunggu 52.5% dan unsur lokasi wartel sebesar 37,5%.    

  Indah Waty (2010), “tetang Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Di Hotel Dana Solo”. Penelitian ini bertujuan untul 
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mengetahui kualitas pelayanan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di 

Hotel Dana Solo serta berbagai kebijakan pelayanan yang dilakukan oleh 

Hotel Dana Solo guna meningkatkan kepuasan pelanggan Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus, yaitu mengambil satu obyek tertentu 

untuk dianalisa secara mendalam dengan memfokuskan pada satu masalah. 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

dikumpulkan melalui angket dan observasi secara langsung dengan pihak 

tamu hotel (pelanggan) Hotel Dana Solo, sedangkan data sekunder 

  Berdasarkan penelitian di atas, para peneliti sebelumnya meneliti 

mengenai kualitas pelayanan sebagai pengukur kualitas pelanggan, kualitas 

jasa pelayanan komunikasi. Terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian 

yang akan penulis lakukan, selain dari tempat yang akan dijadikan lokasi 

penelitian, perbedaan juga terdapat pada pokok permasalahan. Dimana 

penulis lebih memfokuskan pada gambaran Kualitas pelayanan dan kualitas 

produk di pabrik Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek.  

F.    Metode Penelitian        

        1. Jenis dan pendekatan penelitian   

             Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode 

yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilakukan melalui penelitian 

lapangan (field research) dimana untuk memperoleh data yang akurat serta 

obyektif, maka penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk 

penggalian data kepada semua pelanggan di pabrik Bakpia Ahmad’s 

Family Trenggalek. 



8 
 

             Sifat studi kasus ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan 

data-data dari wawancara dengan responden dan menganalisis dari data 

tersebut.  

        2. Lokasi/tempat  

  Suatu penelitiaan memerlukan tempat penelitian yang akan 

dijadikan objek untuk memperoleh data penelitian yang berguna untuk 

mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan 

di perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Kec. Pogalan Kab. Trenggalek 

pada bulan Maret-Mei 2019. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan 

alasan  ingin mengetahui usaha tersebut dalam kualitas pelayanan dan 

kualitas produksi dan untuk mengetahui persepsi konsumen. 

      3.   Data dan Sumber Data     

 Dalam penentuan data ini terdapat 2 (dua) buah data yang 

terkumpul oleh penulis antara lain: 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan 

data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, 

Yang meliputi: 

1. faktor-fakto Persepsi konsumen terhadap kualitas Pelayanan di 

perusahaan Bakpia Ahmad’s family Trenggalek. Data ini 

bersumber dari hasil wawancara konsumen yang membeli produk 

Bakpia  di perusahaan Bakpia Ahmad’s family Trenggalek. 
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2. Faktor-faktor Persepsi Konsumen terhadap Kualitas Produksi di 

perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek. Data ini 

bersumber dari hasil wawancara konsumen yang membeli produk 

bakpia di perusahaan Bakpia Ahmad’s family Trenggalek.  

b.   Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, biasanya diambil melalui dokumen atau melalui orang 

lain. Data sekunder ini akan diperoleh dari Karyawan dan pemilik Usaha 

Bakpia Ahmad’a Family Trenggalek.   

      4.   Teknik Pengumpulan Data  

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara/ interview 

   Metode wawancara  yaitu metode pengumpul data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan 

tujuan penelitian.
4
 Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 

melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam 

situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.
5
 Yang berguna untuk 

melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan data-data yang 

tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik 

                                                             
4 Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,    

1993, Hlm. 136 
5
Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Tarsito, 2003, Hlm. 162 
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wawancara mendalam tanpa struktur.
6
 Percakapan ini dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

 Metode ini untuk mendapatkan data dari Pemilik Usaha tersebut tentang 

upaya meningkatkan Kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha bakpia 

Ahmad’s Family Trenggalek.   

  Dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan 

Pelanggan di Pabrik Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek.  

 

b. Observasi 

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis 

tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan.
7
 Observasi dilakukan secara sistematis 

(berkerangka) mulai dari metode yang digunakan dalam observasi 

sampai cara-cara pencatatannya.
8
 

           Dalam penelitian ini, pengamatan atau observasi yang 

dilakukan penulis adalah dengan cara mengamati secara langsung 

tentang faktor-faktor persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan 

dan kualitas produksi di perusahaan bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek. 

                                                             
6
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta,GRAMEDIA, 1986.Hlm 

140 
7
Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,  

1993, Hlm. 136 
8
 Sutrisno Hadi, Metode Research 2, Cet. XIV, Yogyakarta, Yayasan Fakultas Psikologi 

UGM, 1984, Hlm. 147 



11 
 

c. Metode Dokumentasi 

           Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda dan 

sebagainya.
9
 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi.
10

 Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode 

pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode 

dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain 

yang relevan dengan penelitian ini.
11

 

 Adapun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh 

data-data tentang dokumentasi seperti:  dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dan kualitas produk di Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family Trenggalek .  

      5. Teknik Pengolahan Data   

           Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut:  

       a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data yang 

terkumpul dari responden, untuk mengetahui kekurangan dan 

kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila 

diperlukan, agar dapat melanjutkan ketahap penyempurnaan.  

                                                             
9
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Solo, Rineka Cipta, 

 1996, Hlm. 234  
10

Winarno Surachmad, op. cit., hlm. 132 
11

Ibid, 135  
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       b.  Kategori, yaitu melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diedit 

berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis.  

      6. Teknik Analisis Data 

             Analisis data adalaah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan  dan 

bahan lain- lain, sehingga mudah untuk dipahami dan temuanya dapat 

informasikan kepada orang lain. Analisis data daapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan dat, menjabarkannya ke dalam unti- unit, melakukan 

sintesa, menyususn dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akaan dipelajari serta membuat kesimpulannya dan diceritakan 

kepada orang lain.
12

 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang digunakan Miles dan Huberman yang 

menggunakan aktivitas data kualitatif yang dilalukan secara interaktif dan 

berlangsung- terus menerus pada setipa tahapan penelitian sampai tuntas, 

dan datanya , sampai jenuh. Aktivitas dalaam analisis data meliputi data 

reduction, data display dan conclusion drawing/ verification. 

Adapun langkah- langkah sebagai analisis sebagai berikut: 

a) Reduksi Data ( Data Reduction) 

  Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui 

teknik observasi, wawancara, daan sebagainya. Reduksi data adalah 

                                                             
12

 Sugiyiono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2013) 332 
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kegiatan merangkum data dalam suatu laporan evaluasi yang 

sistematis dan difokuskan pada hal- hal inti. Data direduksi adalah 

implementasi dalan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, data 

yang direduksi memberi gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
13

 

b)  Penyajian data (Data Display) 

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adaalah 

menyajikan data ke dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data 

yang diperoleh peneliti adalah tentang pengelolaan keuangan. Miles 

dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penitiaan kualitatif adalah dengan teks 

yang yang bersifaat naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta merencanakan 

kerja selanjutnya  berdasarkan apa yang telah dipahami.
14

 

c) Kesimpulan   

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif  

yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnyabelum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

                                                             
 

 
14

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, 339  
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yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas.
15

  

      7.  Teknik Pengecekan keabsahan Data  

   Uji keabsahan data pada penelitian ini direncanakan uji kredibilitas 

data, dalam bentuk perpanjangan pengamatan, triangulasi, pengamatan 

tekun. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh 

adalah data yang valid sebagaimana mestinya. 

1) Pengamatan tekun 

Ketekunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti 

dan sistematis. 

2) Triangulasi  

Dalam pengujian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan dari 

sumber ke sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil 

penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas pengumpulan data 

member chek adalah proses pengecekan data kepada pemberi data.
16

 

a) Tahapan- tahapan penelitian  

Tahapan- tahapan penelitian dalam penelitian ini adaa 3 tahapan 

peneiltian: 

1) Tahap pra lapangan 

                                                             
15

 Ibid, 343 
16

Ibid, 368-369  
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Tahap ini meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapakan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap ini meliputi: memahami latar penelitian dan persipan 

diri, memasuki lapangaan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan. 

3) Tahap analisis data 

Tahap ini meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4)   Tahap penulisan hasil laporan penelitian. \ 

G.    Sistematika Pembahasan  

           Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi 

dalam  5 (lima) bab, sebagai berikut:  

                                                  Bab pertama merupakan yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

                                         Bab kedua merupakan landasan teori yang bertujuan agar dapat  

mengetahui tinjauan dari berbagai segi mengenai hal-hal yang berhungan 

dengan pelaksanaan usaha. Dalam bab ini di bahas teori-teori r pedyang 
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menjadi dasar pedoman tema penelitian yang diangkat yaitu teori persepsi 

konsumen, kualitas Pelayanan, Kualitas Produksi, hai ini merupakan studi 

literatur dari berbagai referensi. Dalam bab ini juga menguraikan tentang 

persepsi Konsumen, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produksi secara umum, 

serta berbagai hal yang bersangkutan dengan analisisnya.  

        Bab ketiga merupakan data penelitian tentang perusahaan Bakpia 

Ahmad amfamily Trenggalek yang memberi gambaran umum perusahan 

meliputi profil perusahaan yaitu tentang sejarah berdirinya perusahaan 

Bapia Ahmad’s Family, Visi dan Misi, susunan pengurus, dan dilanjutkan 

gambaran mengenai  Persepsi konsumen pada Kualitas Pelayanan dan 

Kualitas Produksi.  

                            Bab empat meliputi tentang analisa persepsi konsumen dalam 

peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produksi di perusahaan bakpia 

ahmad’s family Trenggalek.  

                                          Bab lima merupakan penutup, yang di dalamnya memuat   

kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban 

atas rumusan masalah dan juga berisi tentang kata penutup dan daftar 

pustaka sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini.  
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BAB II  

PERSEPSI KONSUMEN, KULITAS PELAYANAN DAN KUALITAS 

PRODUK  DI PERUSAHAAN BAKPIA AHMAD’S FAMILY TRENGGALEK  

A. Persepsi    

  Menurut Walgito persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Kotler yang mendefinisikan persepsi adalah proses 

seorang individu memilih, mengorganisasikan Dan menafsirkan 

masukan-masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang 

bermakna tentang dunia. Suguhartono mengemukakan bahwa persepsi 

adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.  

       Dari pendapat para ahli diatas maka persepsi merupakan 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. 

             Sedangkan secara etimologi persepsi berasal dari bahasa latin, 

perceptio yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses 

pemilihan pengorganisasian dan menginterpretasian berbagai simultan 

menjadi informasi yang bermakna.
1
  

 

                                                             
   

1
 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku konsumen Teori dan Praktik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2015), 110. 
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      1. Proses persepsi 

                Proses terjadinya persepsi meliputi berikut ini: 

                a.) proses fisik, objek menimbulkan stimulus,  dan stimulus mengenai 

alat  indera.  

             b.) proses fisologis, stimulus yang diterima alat indera dilanjutkan oleh  

saraf sensoris otak.  

             c.) proses psikologi, terjadi proses pengolahan otak, sehingga individu 

menyadari yang ia terima dengan alat indera akibat dari stimulus 

yang diterima.   

          2. Syarat terjadinya persepsi  

  Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi, adalah adanya 

objek yang dipersepsi, adanya perhatian, adanya alat indera, dan 

adanya saraf sensoris sementara. menurut Kunuk ada empat syarat 

terjadinya sebuah persepsi yaitu:  

                   a.) Penerimaan pesan atau informasi dari luar.  

                   b.) Memberikan kode pada informasi yang diindera.  

                 c.) Menginterprestasikan informasi yang telah diberikan kode 

                      tersebut.  

       d.) Menyimpulkan arti dalam ingatan.
2
   

  Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa syarat-syarat terjadinya persepsi adalah adanya 

objek fisik (objek dapat dirasakan, dicium, diraba, didengar, sehingga 

                                                             
 2 Ibid, 45 
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menimbulkan stimulus), dan syarat psikologis adanya (perhatian dari 

individu sehingga dapat menyadari apa yang diterima). 

              3. faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi  

  Menurut Nugroho J. Stiadi, faktor  yang memengaruhi    persepsi 

adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi 

terjadi penglihatan. Tanggapan yang timbul diatas rangsangan 

dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat 

memengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut:  

    a.) sikap, yaitu memengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang  

akan  diberikan seseorang.  

 b.) motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang mendasari sikap   

tindakan  yang dilakukan. 

 c.) minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang    

terhadap suatu hal atau objek tertentu, yamg mendasari kesukaan 

ataupun ketidak sukaan terhadap objek tersebut.  

 d.) pengalaman masa lalu, yaitu dapat memengaruhi persepsi seseorang  

karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah 

dilihat dan didengar.  

 e.) harapan, yaitu memengaruhi persepsi seseorang dalam membuat 

keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran 

yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.  

    f.) sasaran, yaitu memengaruhi penglihatan yang akan memengaruhi 

persepsi.  
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    g.) situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut 

memengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita 

lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang 

berbeda pula.
3
        

      4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Menurut Thoha  

        a.) faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar keadaan fisik, 

apresiasi, nilai dan kebutuhan yang minat apresiasi dan motivasi.  

   b.) faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran keberlawanan, 

pengulangan gerak hal-hal baru dan familiyar atau tidak asing suatu 

produk.   

   Menurut Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 

dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:  

       1.) objek yang dipersepsi  

            Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera 

atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu 

yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima 

yang bekerja sebagai reseptor.    

 

 

                                                             
 

3
 Bilson simamora, Panduan Riset Perilaku Konsumen (Jakarta: Gramedia, 2002), 30 
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       2.) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf  

           Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 

untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat 

susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat 

untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat 

membentuk persepsi seseorang.  

       3.) perhatian  

   Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi 

diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama 

sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. 

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh 

aktivitas individu yang ditunjukan kepada sesuatu sekumpulan 

objek.
4
  

          Menurut Notoatmodjo ada banyak faktor yang akan 

menyebabkan stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. 

Faktor tersebut dibagi menjadi dua bagian besar yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang 

melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang 

terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut.  

 

   

                                                             
 

4
 Schiffman, Prilaku Konsumen Edisi 7 (Jakarta: PT indek, 2007), 55 
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        1.) faktor Eksternal  

             a.) kontras  

                 cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan   

membuat kontras balik warna, ukuran, atau gerakan. 

             b.) perubahan intensitas   

                 suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang 

berubah debgan intensitas tinggi akan menarik perhatian 

seseorang.  

             c.) pengulangan (repetition)  

                 Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus 

tersebut tidak termasuk dalam rentang perhatian kita, maka 

akan mendapat perhatian kita.  

           d.) sesuatu yang baru (Novelty)  

                   suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian kita  

dari pada sesuatu yang telah kita ketahui.  

                    e. ) sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak  

                 suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan      

menarik perhatian seseorang. 

        2.)  Faktor Internal  

              a.) Pengalaman atau pengetahuan  

                    Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang    

merupakan faktor yang sangat berperan dalam 

menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman 
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masa lalu atau apa yang telah dupelajari akan menyebabkan 

terjadinya perbedaan interpretasi.  

                b.) Minat  

                     Keinginana terhadap sesuatu.  

                c.) Harapan (Expectation)  

                   Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi  

terhadap stimulus.  

                d.) Kebutuhan  

                     Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan 

stimulus secara berbeda.  

                e.) Motivasi  

                     Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang 

yang termotivasi untuk menjaga kesehatannya akan 

mengiterpretasikan rokok sebagai sesuatu yang nehgatif.  

                 f.) Emosi  

                 Emosi seseorang akan memengaruhi persepsinya terhadap    

stimulus yang ada. Misalnya seseorang sedang jatuh cinta 

akan  mempersepsikan semuanya serba indah.  

               g.)  Budaya  

 Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan 

menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara 

berbeda, namun akan mempersepsikan orang-orang di luar 

kelompoknya sebagai sama saja.  
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                   Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda 

satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam 

mempersepsi suatu objek, stimulus, miskipun objek tersebut benar-

benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda 

dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. 

Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individu, perbedaa-perbedaan dalam kepribadian, 

perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya 

persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga 

dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.
5
    

3. faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas   

produk 
6
  

Sebelum membeli produk Saat membeli produk Sebelum membeli produk 

Image dan nama merek 

perusahaan  

Pengalaman sebelumnya 

Opini dari teman  

Reputasi toko/tempat penjualan  

Publikasi hasil-hasil pengujian 

produk  

Harga (untuk informasi) yang 

Spesifikasi performasi  

Komentar dari penjual 

produk  

Kondisi atau 

persyaratan jaminan  

kebijakan perbaikan 

dan pelayanan  

program-program 

Kemudahan instalasi dan  

Penggunaan  

Penanganan perbaikan,  

Pengaduan, jaminan  

Ketersediaan suku cadang  

(spare parts)  

Efektivitas pelayanan  

purna jual  

                                                             
 

5
 Mowen, Perilaku Konsumen (Jakarta: Erlangga, 2012), 43 

 
6
 Vicent Gaspers, Ekonomi Manajerial Pembuatan keputusan bisnis (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1996), 118. 
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dilakukan pendukung  

harga(untuk  

performasi)  

yang ditetapkan 

keandala produk  

performasi komparatif  

 

4. faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen 

adalah:  

     a.) kebutuhan dan keinginadan pemn yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan 

transaksi dengan produsen/pemasok produk ( perusahaan). Jika 

pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau 

ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya.  

      b.) pengalaman masa lalu (terdahulu) ketika memkonsumsi produk 

dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

     c.) pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan  

kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas 

mempengaruhi persepsi  konsumen terutama pada produk-produk 

yang dirasakan berisiko tinggi.  

    d.) komunikasi melalui iklan dan pemasartan juga melalui persepsi 

kosumen.orang-orang di bagian penjualan dan periklanan 

seyogyanya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati 

tingkat ekspetasi konsumen. Kampanye yang berlebihan secara 

aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen akan memberi  
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         dampak negatif terhadap persepsi konsumen tentang produk itu. 
7
   

B. Kualitas Pelayanan  

               Pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang  

menciptakan minat bagi pelanggan dengan mewujudkan yang dinginkan 

dalam diri atau atas penerima.  

         1. faktor-fator yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: 

           a.) Menjaga dan memperhatikan, bahwa  pelanggan akan merasakan  

karyawan dan sistem operasional yang ada dapat menyelesaikan 

problem.  

             b.) Spontanitas, dimana karyawan yang menunjukkan keinginan untuk    

menyelesaikan masalah pelanggan.  

             c.) penyelesaian masalah, karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pelanggan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan 

tugas berdasarkan standar yang ada, termasuk pelatihan yang 

diberikan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.  

             d.) perbaikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus 

mempunyai personil yang dapat menyiapkan usaha-usah khusus 

untuk mengatasi kondisi tersebut. 

               2. Adapun lima dimensi kualitas pelayanan didentifikasikan oleh para 

suraman dalan Tjiptono (2006) meliputi:  

         a.) Berwujud (tangibel) yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan  dari segi visual (berhubungan dengan lingkungan 

                                                             
 

7
 Ibid, 118 
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fisik), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan sarana 

komunikasi. 

       b.) kehandalan (reability) yaitu kemampuan untuk diandalkan dalam 

menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung jawab 

dan akurat kepada pelanggannya misalnya menyampaikan jasa 

sesuai dengan janji yang disepakati, menyampaikan data secara 

tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat.  

        c.) Daya tanggap (responsiveness) yaitu kesediaan dan kesiapan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan 

jasa secara cepat. Beberapa contoh diantaranya ketepatan waktu 

pelayanan, kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan 

penyampaian pelayanan secara cepat. Dimensi ini menegaskan 

perhatian dan kecepatan waktu dalam hubungannya dengan 

permintaan pelanggan, pertanyaan, komplain dan masalah yang 

terjadi.   

         d.) Jaminan (assurance) yaitu perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelangganya. 

Mencangkup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, risiko dan 

keraguan. 

            e.) Empati (Empathy) berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 
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memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam oprasi yang nyaman. Meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi 

dan memahami kebutuhan konsumen.
8
   

          Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dimensi 

kualitas pelayanan meliputi bukti langsung, kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsivennes), jaminan (assurance), 

dan empati (empath) 

     3. Kualitas layanan internal 

          Kualitas pelayan internal dengan interaksi jajaran pegawai     

organisasi/perusahaan sengan berbagai fasilitas yang tersedia. Faktor 

yang mempengaruhi kualitas layanan internal, antara lain:  

         a.) pola manajemen umum organisasi/perusahaan.  

         b.) penyediaan fasilitas pendukung  

         c.) pengembangan sumberdaya manusia.  

         d.) iklim kerja dan keselarasan bubungan kerja.  

         e.) pola insentif.  

       Jika faktor-faktor diatas dikembangkan, loyalitas dan integritas 

pada diri masing-masing pegawai akan mampu untuk mengembangkan 

                                                             
 

8
 Atep Adya barata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima (Jakarta: PT. ElexMedia Kelompok 

Gramedia, 2015), 38. 
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pelayanan yang terbaidilkua diantara mereka. Apalagi jika semua 

kegiatan dapat dilakukan secara integritas dalam bentuk saling 

memfasilitasi, saling memdukung, sehingga hasil pekerjaan mereka 

secara total mampu menunjang kelancaran usaha.  

      4. kualitas layanan eksternal 

Mengenai kualitas layanan kepada pelanggan eksternal, kita boleh 

berpendapat bahwa kualitas layanan ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain:  

         a.) pola layanan dan tata cara penyediaan/pembentukan jasa tertentu.  

         b.) pola layanan distribusi jasa. 

         c.) pola layanan penjualan jasa.  

         d.) pola layanan dalam penyampaian jasa. 
9
 

       C. Kwalitas Produksi              

             Kwalitas Produksi merupakan produk dan jasa yang melalui 

beberapa tahapan proses dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan 

jasa tanpa ada kekurangan sedikit pun nilai suatu produk dan jasa, dan 

menghasilkan produk dan jasa sesuai harapan tinggi dari pelanggan.  

 

                                                             
 

9
 Atep Adya Brata, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, 2015), 37 
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            1. Dimensi kualitas produk  

   a.) Perfomance ( kinerja), hal ini berkaitan dengan aspek funsional   

suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang 

dipertimbangkan pelanggan dalam membeli barang tersebut.  

             b.) Daya tahan, aspek performasi yang berguna untuk menambah  

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

pengembangannya.  

  c.) Kesesuaian dengan spesifikasi, hal yang berkaitan dengan 

probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan 

fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan 

dalam kondisi tertentu pula.   

                d.) Fitur, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan pelanggan. Konfirmasai merefleksikan derajat 

ketepatan antara karakteristik desain produk debgan karakteristik 

desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah 

ditetapkan.  

  e.)  Estetika, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya 

tahan atau masa pakai barang.  
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  f.) kesan kualitas, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, 

kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan 

untuk perbaikan barang. 

  g.) kecepatan dan kemudahan, sifat subyektif, berkaitan dengan 

perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai 

produk yang berkualitas.   

  h.) Fit and finish, sifat subyektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan 

mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang 

kualitas.
10

  

 2. Pengaturan Proses Produksi  

        a. Proses produksi diukur, sesuai dengan keinginan dan keadaan 

perusahaan,  memilih dari berbagai alternatif proses produksi sebagai 

berikut:  

              1.   proses produksi  ada dua jenis :  

                   a) proses produksi terus menerus  

                   proses produksi yang dilakukan terus menerus sejumlah tertentu 

kemudian disimpan dalam gudang, disalurkan ke penyalur dan 

di jual kepada konsumen.  

                    b) proses produksi terputus-putus  

                   proses produksi yang dilakukan hanya dalam waktu-waktu 

tertentu sajasa pada saat harus diproduksi.   

 2.    proses produksi pelayanan:  

                                                             
 

10
 Husain Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2005), 38 
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                a)  produksi dengan standar  

                proses produksi yang didasarkan pada standar perusahaan. 

Standar  tersebut didesain dari informasi konsumen. Konsumen 

membeli sebagaimana barang yang distandarisasi tersebut.  

                b)  produksi menurut pesanan    

              proses produksi dilakukan untuk membuat barang sebagaimana  

yang dipesan oleh konsumen. Jadi bebtuknya tidak 

distandarisasi tetapi sangat bervariasi.   

3. sifat atau teknis produksi  

    teknis produksi pada perusahaan manufaktur ada beberapa jenis yaitu:  

   a.) proses Ekstraktif  

       Merupakan proses produksi yang hanya mengambil dari alam dan 

sudah menjadi produk akhir, misal emas, batu bara dan sebagainya.   

   b.) Proses Analitis  

       Merupakan kegiatan produksi yang memisah-misahkan bahan alam 

menjadi produk akhir, misal minyak, semen, dan sebagainya.  

   c.) proses sintesis  

       Merupakan kegiatan produksi dengan mencampur bahan-bahan 

kemudian diolah menjadi produk akhir, misal makanan, minuman, obat-

obatan dan sebagainya.  

  d.) proses pengubahan  
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       Yaitu kegiatan produksi dengan mengubah bahan menjadi produk akhir  

misalnya mebelair, elektronik dan sebagainya.
11

   

4. Pengawasan kegiatan produksi   

     Pengawasan dalam kegiatan produksi perlu dilakukan yaitu pada 

kegiatan perencanaan atau desainnya, proses produksinya, monitoringnya 

maupun tindak lanjut dari monitoring itu. Jika itu dilaksanakan semuanya 

maka disebut pengawasan terpadu sehingga menjamin produk akhir akan 

memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan sebagaimana yang 

diminta konsumen.   

a. hal-hal yang diawasi  

  Pengawasan dilakukan pada seluruh aspek kegiatan yang berkaitan 

dengan produksi, meliputi:  

   1.) pada kegiatan proses produksi atau operasi.  

   2.) pada kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.  

   3.) pada biaya produksi atau operasi yang dikeluarkan.  

   4.) pada tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi.   

 b. waktu pengawasan  

       Pengawasan dilakukan pada berbagai waktu dari aktivitas produksi      

meliputi: 

        1.) pada saat proses menentukan desain atau rancangan produk.  

        2.) pada saat pelaksanaan proses produksi.  

        3.) pada aktivitas monitoringnya.  

                                                             
11

 Basri, Bisnis Pengantar (Yogyakarta: BPFE, 2005), 101 
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        4.) pada akhir proses produksi.   

 

 

     c. pengawasan terhadap tenaga kerja  

         1. Dengan sertifikasi  

                      Sertifikasi terhadap produk  dapat dikakukan dengan 

mengupaya sertifikat berdasar standar industri (misal SII), berdasar 

standar asosiasi dan sebagainya.  

          2. Dengan Chart untuk produk yang rusak (P. Chart) 

                     Menurut cara ini, maka selalu dimonitor produk yang rusak 

atau cacat dalam proses produksi. Dibuat standar yaitu di batas atas 

adalah sebesar rerata barang rusak ditambah dengan satu standar 

deviasi dan batas bawah adalah rerata barang rusak dikurang satu 

standar deviasi.  

                      Jika barang yang rusak berada dalam batas interval tersebut 

berarti kualitas masih standar dan jika melebihi batas atas berapa 

kualitas proses produksi dibawah standar.   

          3 . Pemeriksaan Laboratorium  

                       pemeriksaan Laboratorium dilakukan untuk mengendalikan 

kualitas produk terhadap unsur kimiawinya yang dikandung. 

Apakah barang yang dihasilkan diatas atau dibawah standar yang 

ditetapkan.  

          4. penilaian dari pendapat konsumen  
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                      pendapat konsumen didapat dari survei kepada konsumen 

dengan mengedarkan daftar pertanyaan untuk dijawab mengenai 

kualis produk atau jasa dihasilkan perusahaan.
12

  

  

   d.   Pengawasan terhadap produksi  

         1.   Dengan penerapan Gugus kendali Mutu (GKM)   

                   Gugus kendali Mutu adalah model pengawasan proses 

produksi dengan membentuk gugus yang terdiri dari 3 sampai 8 

orang yang pekerjaannya sejenis, secara rutin dan dengan 

kesadaran sendiri selalu mengawasi pekerjaan dan jika terdapat 

permasalahan dalam pekerjaannya kemudian dicari 

penyelesaiannya saat itu juga.  

         2.  Perolehan sertifikasi ISO  

                 Sertifikat ISO diberikan pada perusahaan yang memenuhi 

standar organisasi ISO pada perencanaannya atau proses 

produksinya atau pengawasannya atau pada tindak lanjutnya. Jadi 

ada audit aktivitas dari internal maupun eksternal.  

    e. Pengawasan terhadap tenaga kerja   

        1. Dengan standar produktifitas  

            Pengawasan ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja 

para tenaga kerja dengan standar yang ditetapkan sebelumnya.  

                                                             
12
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         2.Waskat atau pengawasan terhadap bawahannya langsung dari wasnal 

yaitu pengawasan yang ditugaskan pada unit tertentu.    

    f.  Pengawasan terhadap Biaya Produksi  

                      Dengan Management Qontrol systems atau sistem pengendalian 

manajemen. Caranya dengan selalu membandingkan antara anggaran 

atau standar yang lain dengan realita pembelajaran dibagian 

produksi.
13

  

         g.  Produk Berupa Jasa/Servisi   

                     Zeithaml.et.al. mengemukakan lima dimensi dalam menentukan  

kualitas jasa, yaitu:  

         1.) Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang   

sesuai dengan janji yang ditawarkan.  

              2.) respensivenesss, itu respon atau kesigapan karyawan halam 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tanggap, yang meliputi: kesigapan karyawan dalam melayani 

pelanggam, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan 

penanganan keluhan pelanggan/ pasien.  

            3.) Assurance, meliputi kemampuan karyawan dalam pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan. 

Perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, ketrampilam 

dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan 

keamanam didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan 

                                                             
13
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kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan.  

                 Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari       

 dimensi:  

           a.) kompetensi (Competence), artinya keterampilan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk 

melakukan pelayanan  

                        b.) kesopanan (courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian  

 dan sikap para karyawan. 

          c.) Kredibilitas (Credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi,  

prestasi dan sebagainya.  

4.) Empaty, yaitu perhatian secara individual yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.  

                    Dimensi Empaty ini merupakan penggabungan dari dimensi:  

                   a.) Akses (Access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan perusahaan.  

                   b.)Komunikasi (Communication), merupakan kemampuan 

melakukan komunikasi untuk menyampaikan  informasi kepada 

pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan.  
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              c.) Pemahanan pada pelanggan (Understanding the Customer),    

meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan pelanggan.  

               e.) Tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung 

dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan 

dan kenyamanan  

                                       ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan   

karyawan
14
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BAB III  

FAKTOR-FAKTOR PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KUALITAS 

PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUKSI DI PERUSAHAAN BAKPIA 

AHMAD’S FAMILY TRENGGALEK 

A. Deskripsi Data Umum   

     1. Lokasi Penelitian  

               Penelitian akan berlangsung di Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family Trenggalek yang beralamat di Dusun Gembleb RT.13 RW.11, desa 

Gembleb, kec. Pogalan, kab. Trenggalek. 

               Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek merupakan 

perusahaan  yang didirikan oleh pemilik perusahaan bakpia ahmad’s 

Family, seiring dengan perkembangan zaman perusahaan Bakpia Ahmad’s 

famliy harus mampu menyediakan kebutuhan masyarakat. 

             Untuk mengetahui kondisi umum perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family penulis menyajikan sejarah berdirinya perusahaan bakpia ahmad’s 

Family agar terlihat jelas apa yang ada serta tujuan dibalik didirikannya 

perusahaan bakpia Ahmad’s Family.             

2. Sejarah berdirinya Perusahaan Bakpia Ahmad’s Familiy   

        Sebelum berdirinya usaha pabrik Bakpia Siti zubaidah bekerja di 

pabrik pembuatan bakpia tempatnya di pasuruhan. Waktu awal masuk 

kepasuruhan pada tahun 2013. Dan pertama kali masuk yaitu melaksanakan 
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traning  selama 4 bulan dan pembagian jabdis training yaitu 2 bulan di 

bagian peking produk bakpia kemudian 2 bulan di bagian membentuk 

produk bakpian. Dengan berjalannya waktu pada tahun 2014 Siti Zubaidah 

dipercaya oleh pemilik usaha bakpia berada dibagian pelayanan pesanan 

yang melalui telepon, melayani pesanan langsung, melayani tamu. 

kemudian pada waktu bulan puasa dipercayai oleh pemilik usaha bakpia di 

bagian pembuatan laporan keuangan. Setelah mendalami proses pembuatan 

bakpia selama 4 tahun di pasuruhan  Siti Zubaidah memutuskan untuk 

keluar kerja di pabrik bakpia pada tahun 2016. Karena faktor orang tua yang 

semakin tua dan pada waktu masih disana lama-lama ingin mandiri 

membuka usaha bakpia sendiri. Kemudian selang 1 bulan setelah pulang 

dari pasuruhan baru merintis usaha pertama kali. 

   Usaha pabrik bakpia sejak tanggal 1 junuari 2017 hampir 2 tahun 

berdiri. Kemudian karena pengalaman kerja  sudah ada dari pada 

pengalamannya tidak ada pengembangan dan dari pada kerja jadi karyawan 

lalu sudah mempunyai bakat akhirnya bisa dipakai sendiri  dan di daerah 

trenggalek belum banyak yang tahu tentang bakpia, memang sudah ada tapi 

cumak satu dan sama-sama baru membuka usaha bakpia tapi belum 

berjalan. Akhirnya mbak Siti Zubaidah memutuskan membuka usaha pabrik 

bakpia di Trenggalek. Pada waktu pertama kali buka usaha modal awal 

500.000 dan pemasarannya dititipkan di toko kemudian jika tidak habis 

barangnya dikembalikan lagi karena produknya tidak tahan lama. Kemudian 

pada bulan pertama mengalami rugi dengan berjalannya waktu akhirnya 
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membuat strategi pemaran baru dan usaha tersebut menjadi sukses sampai 

sekarang ini.   

3. Visi dan Misi   

      a.Visi 

     Mewujudkan indutri yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar serta menciptakan produk yang dapat diterima masyarakat 

banyak.   

     b. Misi:   

         1.) Menjalankan industri tanpa mengganggu masyarakat sekitar.  

         2.) Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam menjalankan industri. 

    3.) Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam mendapatkan manfaat 

dari   keberadaan industri.  

         4.) Memproduksi tanpa mengurangi atau menambah takaran. 

         5.) Memprioritaskan pesanan.  

4. Struktur Organisasi  

     Bakpia Ahmad’s Family didirikan dengan susunan personalia sebagai     

berikut:   

    1.) pimpinan: Siti Zubaidah   
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    2. ) Karyawan:  

        a. Putri Dwi Buana  

        b. Dinda Galuh  

        c. Khusnaini Nur atiqoh  

        d. Sukaryati  

        e. Siti Komariah  

        f. Nina Yuliana  

        g. Ambarwati  

        h. Siti Jumaiyah  

        i. Sus Ba’ati  

        j. Siti Kalimah  

       k. Yatmi Sunarti  

        l. Sumini  

 m. Sulistiono Rini  

       n. Nurul Hidayah  

       o. Ahmad Yusak  

       p. Mulyono  
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       q. Candra  

5. JOB DESKRIPSI   

       Jabatan merupakan unit dasar dari struktur organisasi yang 

membangun organisasi. Semua jabatan harus dikombinasikan untuk 

mencapai tujuan, sehingga jabatan harus berhubungan dengan individu dan 

organisasi sebagai pemilik. Uraian pekerjaan (job description) adalah suatu 

catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu 

jabatan tertentu, yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Job 

description ini sangat penting gunanya untuk menghindarkan terjadinya 

perbedaan pengertian sehingga dapat menghindari pekerjaan rangkap, serta 

untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-

masing jabatan. Di Bakpia Ahmad’s Family terdapat jabatan yang memiliki 

wewenang masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:
1
  

a. Pimpinan 

  Membuat dan mengesahkan seluuruh keputusan-keputusan dan 

kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis guna kemajuan usaha, 

mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara 

organisasi dan program kerjanya dan sebagai penanggung jawab, selain 

itu juga sebagai pengawas dalam kegiatan usaha.  

 

 

                                                             
1 Ibid. 
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b. Karyawan 

  Sebagai pelayan toko untuk melayani konsumen yang akan membeli 

Bakpia yang sudah tersedia, menempel stiker di atas Mika Bakpia, 

menata box Bakpia yang sudah matang dan siap di paking, mencatat 

jumlah Bakpia yang terjual setiap harinya, melayani pelanggan yang 

akan melakukan pemesanan bakpia. 

c.  Pembagian job deskripsi  

     1. bagian adonan kulit  

        a.) siti Zubaidah  

             b.) Fandi 

             c). Putri 

         2. bagian membentuk isi bakpia   

             a.) sus 

             b.) Sumini  

         3. bagian menggelender kulit bakpia  

    a.) Dinda  

              b.) Atik  

              c.) Sulis    
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          4. bagian membentuk bakpia   

               a.) Nina  

               b.) Siti komariah  

               c.) kalim  

               d.) yatmi  

               e.) nik  

               f.) Siti jumaiyah  

               g.) Ambar  

         5.) bagian oven  

              a. Ahmad Yusak  

          6. bagian membuat isi bakpia  

               a.) Candra  

               b.) Mulyono  

           7. bagian paking  

               a.) Nurul  

               b.) Sukaryati   
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6. PORTOFOLIO USAHA (Produk)  

 Ada beberapa varian bentuk bakpia yaitu bakpia basah rasa kacang hijau 

dan bakpia  kering rasa kacang hijau. Sebenarnya ingin mengembangkan 

bakpia aneka rasa agar tidak hanya rasa kacang hijau akan tetapi melihat 

respon dari masyarakat terlebih dahulu. Untuk memilih rasa kacang hijau 

bukan respon dari masyarakat akan tetapi sebenarnya masyrakat lebih memilih 

kacang tanah. Dan untuk bakpia kacang tanah cocok karena bakpia itu khasnya 

rasa kacang hijau.   

7. PROSES PRODUKSI  

     Bahan isi bakpia  

     a.) Kacang hijau 5 kg  

     b.) gula 4 kg  

     c.) garam 4 sendok teh  

     d.) vanily 6 bundar  

     e.) Air  

     Bahan adonan kulit bagian dalam bakpia basah 

     a.) tepung terigu merek lencana merah 2 kg  

     b.) margarin  

     c.) Minyak 
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     Bahan adonan kulit bagian luar bakpia basah 

     a.) tepung terigu merek cakra 3 kg  

     b.) Margarin  

     c.) Minyak 

     d.) air 1600 ml 

     e.) gula 6 ons dan garam 1 sendok teh    

     Bahan adonan kulit bagian dalam bakpia kering  

     a.) Tepung terigu merek lencana merah 3 kg  

     b.) Minyak  

     Bahan adonan kulit bagian luar bakpia kering  

     a.) tepung terigu merek cakra 3 kg  

     b.) Minyak  

     c.) Air  

     d.) gula dan garam  

     Cara membuat isi bakpia  

     a.) Rendam 5 kg kacang hijau yang sudah dikupas selama 1 jam.  

     b.) Masukkan 4 kg gula pasir dan tambahkan sedikit air kemudian diaduk      

ampai mencair.  
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     c.) Sambil menunggu gulanya meleleh kemudian rebus kacang hijau selama 1 

jam.  

     d.) Setelah kacang hijau sudah matang. lalu angkat kacang hijau tersebut dan 

tiriskan kemudian di tumbuk sampai halus.  

     e.) Kemudian masukkan kacang hijau yang sudah halus ke dalam mesin mixer 

dan tambahkan vanily, garam, dan gula yang sudah dilelehkan lalu diaduk 

sampai merata jadi satu.  

     f.) Setelah kacang hijau merata jadi satu kemudian kacang hijau siap di bentuk 

bulat-bulat.   

     Cara membuat Kulit Bakpia  

     a.) Masukkan semua bahan-bahan kulit bakpia adonan dalam ke dalam mesin 

mixer. Kemudian jika sudah tercampur rata lalu diangkat dan di sisihkan.  

     b.) jika sudah disisihkan kemudian di bentuk kotak terlebih dahulu setelah itu 

dipotong dan di bagi menjadi 24. dan setelah di potong lalu di bentuk bulat.  

     c.) Masukkan semua bahan-bahan kulit bakpia adonan luar kedalam mesin dan  

tambahkan air gula dan garam yang sudah mendidih. Kemudian jika sudah 

tercampur rata lalu diangkat dan di susihkan. 

     d.) jika sudah di sisihkan  kemudian di bentuk kotak dan dipotong menjadi 24 

bagian.  



49 
 

     e.) setelah itu giling tipis adonan kulit luar bagian kanan, kiri, atas, bawah. 

Lalu tambahkan adonan dalam yang sudah di bentuk bundar diatasnya. 

Giling tipis kemudian digulung.   

    Cara Membuat Bakpia isi Kacang Hijau  

    a.) potong kulit bakpia menjadi 3 bagian kemudian digiling tipis setelah itu 

digulung menjadi panjang. lalu jika sudah berbentuk panjang kemudian 

dipotong kecil-kecil menjadi 12 bagian. Kemudian digiling tipis sampai 

menjadi lebar.  

    b.) Ambil kulit bakpia lalu tambahkan isi bakpia yang sudah dibentuk bulat  

diatas kulit bakpia. Kemudian bakpia di bentuk bulat.  

    c.)  Setelah itu dicetak menggukan paralon yang sudah dipontong ukuran 2cm.  

Jika sudah selesai kemudian di tata diatas loyang.  

    d.)  Setelah selelai ditata kemudian di oven dengan suhu yang bagus yaitu 12 

derajad. Lalu jika sudah matang di balik.  

    e.) kemudian jika sudah matang diangkat dan di dinginkan. setelah dingin di 

peking dan bakpia rasa kacang hijau siap di sajikan.   
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8. DAFTAR HARGA  

No.  Nama Produk   Harga 

1. Bakpia Jumbo 1.000 

2. Bakpia Isi 6  4.500 

3. Bakpia Isi 8 5.500 

4. Bakpia Isi 12 8.000 

5.  Bakpia Isi 10 6.700 

6.  Bakpia bijian 500 

Gambar 3.1 

9. JASA LAYANAN  

 Untuk jasa layanan biayanya dari orang yang memesan karena pihak 

pemilik bakpia hanya memproduksi saja jadi tidak bisa mengantar. Jika kalau 

konsumennya meminta untuk mengantar bisa akan tetapi ada tambahan ongkos 

kirim untuk membiayai orang yang mengirim. Untuk hitungannya perkilo 

mulai dari 5kg baru di kasih ongkosnya sekitar 5.000 - 10.000 akan tetapi 

melihat pesannya terlebih dahulu banyak atau tidak dan tergantung jaraknya 

jauh atau tidak.  

10. STRATEGI PEMASARAN  

      Pada awal membuka usaha di titipkan ditoko dan keliling kerumah-rumah, 

Setelah  bergabung UMKM di kabupaten ikut pameran, kemudian mulai 

terkenalnya yaitu dari strategi mulut kemulut, dan selain itu menggunakan 

strategi bisnis online pemesanannya bisa melalui via telephon, WA, Facebook 

dan lain-lain. Pembeli harus memesan terlebih dahulu lalu dibuatkan dan bisa 
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juga konsumen langsung membeli produk tanpa memesan terlebih dahulu akan 

tetapi jumlah yang sedikit.   

B. Deskripsi Data Khusus  

     1. Persepsi Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan di Perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek   

   Pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja yang  

menciptakan minat bagi pelanggan dengan mewujudkan yang dinginkan 

dalam diri atau atas penerima.  

             Di dalam sistem dunia Bisnis memiliki beberapa kelemahan akan 

tetapi dari berbagai kelemahan yang ada diantaranya dapat membuktikan 

bahwa Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan pada umumnya 

dalam hal berbagai jenis bisnis, kemudian dalam pemasarannya mulai dari 

off line sampai ke online.    

  Dengan pertimbangan tersebut di perusahaan bakpia ahmad 

family’s sendiri belum melakukan pelayanan dengan baik. Hal ini ditandai 

dengan karyawan yang melakukan pelayanan terhadap konsumen masih 

saling lempar-melempar tugas. Karena mereka belum memiliki kwalitas 

pelayanan yang baik.  

 Berdasarkan Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah pada saat 

magang di bakpia ahmad’s family ada beberapa konsumen yang kecewa 

karena pada saat membeli bakpia ternyata kata karyawannya produknya 

sudah habis. Padahal produk masih beberapa kotak dan pada akhirnya 
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konsumen tersebut merasa kecewa. Hasil observasi peneliti diperkuat 

dengan pernyataan sebagaimana yang dikatakan oleh bu Tutik:  

 “Pada waktu saya membeli bakpia disini secara langsung, saya tidak 

langsung cepat di layani tetapi malah menyuruh karyawan lain. Dan padahal 

kan karyawannya banyak.”  
2
 

            Pertimbangan mendasar dari konsumen terutama ibu rumah tangga 

dalam membeli produk bakpia untuk berbagai acara adalah dari segi 

pelayanan. Pelayanan yang bagus dan cepat tanggap akan lebih diminati. 

karena dengan adanya pelayanan yang lebih bagus dan cepat tanggap akan 

membuat konsumen senang dan lebih nyaman dalam membeli sebuah 

produk.  

      Kemudian Untuk jasa layanan biayanya dari orang yang memesan 

secara online. karena pihak pemilik bakpia hanya memproduksi saja jadi 

tidak bisa mengantar. Jika kalau konsumennya meminta untuk mengantar 

bisa akan tetapi ada tambahan ongkos kirim untuk membiayai orang yang 

mengirim. Untuk hitungannya perkilo mulai dari 5kg baru di kasih 

ongkosnya sekitar 5.000 - 10.000 akan tetapi melihat pesannya terlebih 

dahulu banyak atau tidak dan tergantung jaraknya jauh atau tidak.        

              Konsumen yang membeli produk bakpia secara online, ibu maryuni 

mengatakan bahwa:  

   “Lumayan cepat tanggap si mbake tapi kurang senyum”
3
  

Akan tetapi berbeda yang dikatakan oleh ibu Atik tentang pelayanan di  

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek menyatakan bahwa: 

                                                             
 

2
 Lihat Traskip Wawancara Nomor 02/W/VI/2019 

 
3
 Lihat transkip wawancara Nomor: 03/W/VI/2019 
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    “Sedikit kurang berkualitas mbak. Seharusnya ada admin khusus admin.”  
4
   

    Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Anik. Dan menyatakan bahwa:  

    “Kualitas pelayanan di perusahaan Bakpia Amad’s Family Trenggalek 

sebenarnya sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.” 

       Jadi dalam kualitas pelayanan di perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family masih kurang sesuai yang  harapkan oleh konsumen. Akan tetapi 

sebagian konsumen yang membeli produk Bakpia Ahmad’s family 

trenggalek ada yang menganggap dari segi kualitas pelayanannya sudah 

bagus. Selain itu fasiltas yang diberikan oleh perusahaan Bakpia Ahmad’s 

Family sudah bagus tetapi perlu ditingkatkan lagi. 

2. Persepsi Konsumen Terhadap Kualitas Produksi di Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family Trenggalek   

        Kwalitas Produksi merupakan produk dan jasa yang melalui 

beberapa tahapan proses dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan 

jasa tanpa ada kekurangan sedikit pun nilai suatu produk dan jasa, dan 

menghasilkan produk dan jasa sesuai harapan tinggi dari pelanggan.   

         Seperti yang dikatakan oleh bu Tutik: 

   Saya pernah memesan bakpia Ahmad’s Family secara online, saya 

memesan yang berupa bijian, kemudian ketika barangnya sudah sampai 

dirumah langsung saya hitung lagi ternyata masih ada yang kurang dan 

produknya banyak yang hangus. Kemudian saya langsung complain ke 

karyawannya.
5
  

 

                                                             
 

4
 Lihat transkip wawancara Nomor: 04/W/VI/2019  

 
5
 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 5/W/VI/2019  
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    Untuk menjualkan sebuah produk harus memilki produk yang 

bagus sesuai standarisasi dan sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi jika 

dalam penjualan produk yang tidak sesuai standarisasi dan tidak sesuai 

keinginan masyarakat akan terjadi complan pelanggan dan menimbulkan 

kerugian Perusahaan Bakpia Ahmad’s family Trenggalek.  

 Selain itu ada beberapa konsumen mengatakan tentang kualitas produksi 

yang dikatakan oleh Ibu Maryuni:  

 “Dari segi jumlah yang tidak memuaskan. Kurang keteliti dalam menghitung  

produk bakpia yang di pesan. kemudian perusahaan bakpia Ahmad’s Family 

nawarin mau ganti rugi roti apa di kembalikan uangnya.” 
6
 

 

  Akan tetapi sebagian konsumen yang membeli produk Bakpia 

Ahmad’s Family trenggalek ada yang mengatakan beberapa hal. Seperti 

yang dikatakan oleh ibu maryani:  

“Tidak pernah, bagus produknya” 
7
 

  Didalam  produk bakpia Ahmad’s Family yang menjadi produk 

unggulan adalah rasa dan harga, kemudian selain rasa dan harga yang 

menjadi produk unggulan di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family adalah 

kemasan, cover, dan rasa, bentuk. Seperti yang di katakan oleh ibu Atik:  

“Di Bakpia Ahmad’s Family sudah bagus mbak kemasan, cover, dan rasa,    

bentuk.”
8
 

 

   Jadi hasil dari wawancara berbagai konsumen mengenai di 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek di lihat segi kualitas 

pelayanan kebanyakan konsumen menyatakan kualitas pelayanannya 

                                                             
 

6
Lihat Transkip Wawancara Nomor: 6/W/VI/2019 

 
7
Lihat Transkip Wawancara Nomor: 7/Wawancara/VI/2019 

            
8
 Lihat Transkip Wawancara Nomor: 8/Wawancara/VI/2019 
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sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi akan tetapi sebagian konsumen 

mengatakan pelayanannya kurang senyum. Namun jika dilihat dari segi 

kualitas produksi di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family kebanyakan 

konsumen menyatakan. Kualitas produksinya kurang bagus akan tetapi 

sebagian konsumen menyatakan kualitas produksinya sudah bagus. 

Kemudian ketika konsumen mesan produk Bakpia  secara online ternyata 

jumlah produk Bakpia masih kurang. Dan ada sebagian konsumen yang 

komplain mengenai produk Bakpia ada yang cacat.  
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BAB IV  

ANALISIS HASIL PENELITIAN   

 

A.  Analisa Persespsi Konsumen Pada Kualitas Pelayanan di Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family Trenggalek  

          Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat di kemukakan 

karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu 

tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi 

mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.  

   Persepsi konsumen akan dapat diketahui dengan mengukur tingkat 

kegunaan nilai relatif penting suatu atribut yang  terdapat pada suatu produk 

atau jasa. Atribut yang ditampilkan pada suatu produk atribut atau jasa dapat 

menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. 

Penilaian konsumen terhadap produk dan jasa menggambarkan sikap 

konsumen terhadap produk dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan 

perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa.  

   Persepsi merupakan starting point bagi lahirnya macam perilaku 

seperti apa yang akan dilkukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi 

adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap 

dan perilaku. Hal yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi 
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adalah salah satu kemampuan kognisi yang sangat berperan sehubungan 

dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.   

        Dan untuk menentukan kualitas pelayanan yang baik faktor-fator yang  

mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu 

 1.) Menjaga dan memperhatikan, bahwa  pelanggan akan merasakan    

karyawan dan sistem operasional yang ada dapat menyelesaikan 

problem.  

    2.) Spontanitas, dimana karyawan yang menunjukkan keinginan untuk    

menyelesaikan masalah pelanggan.  

           3.)  penyelesaian masalah, karyawan yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas 

berdasarkan standar yang ada, termasuk pelatihan yang diberikan untuk 

dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.  

4.) perbaikan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan harus  

mempunyai personil yang dapat menyiapkan usaha-usah khusus untuk 

mengatasi kondisi tersebut.  

Selain itu adapun lima dimensi kualitas pelayanan didentifikasikan oleh para 

suraman dalan Tjiptono  meliputi:  

                1.) Berwujud (tangibel) yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan  dari segi visual (berhubungan dengan lingkungan fisik), 

meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi. 

                 2.) kehandalan (reability) yaitu kemampuan untuk diandalkan dalam 

menunjukkan layanan yang dijanjikan dengan tanggung jawab dan 



58 
 

akurat kepada pelanggannya misalnya menyampaikan jasa sesuai 

dengan janji yang disepakati, menyampaikan data secara tepat, dan 

mengirimkan tagihan yang akurat.  

                3.) Daya tanggap (responsiveness) yaitu kesediaan dan kesiapan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa 

secara cepat. Beberapa contoh diantaranya ketepatan waktu pelayanan, 

kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan penyampaian 

pelayanan secara cepat. Dimensi ini menegaskan perhatian dan 

kecepatan waktu dalam hubungannya dengan permintaan pelanggan, 

pertanyaan, komplain dan masalah yang terjadi. 

                4.) Jaminan (assurance) yaitu perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelangganya. 

Mencangkup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, risiko dan 

keraguan. 

        5.) Empati (Empathy) berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam oprasi yang nyaman. Meliputi kemudahan dalam melakukan 

   Dari data yang di peroleh penulis melalui wawancara kepada 

seluruh konsumen di pabrik Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek. Ada 

beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah, yakni  



59 
 

bagaimanakah persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan dan kualitas 

produksi di perusahaan bakpia Ahmad’s Family Trenggalek? Artinya 

konsumen diminta untuk menjawab dan memberikan alasan tentang kualitas 

pelayanan dan kualitas produksi di perusahaan bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek.      

         Setelah Wawancara kepada konsumen diadakan langkah 

selanjutnya penulis akan mengalisa hasil jawaban dan alasan yang konsumen 

sampaikan. Kemudian peneliti mempersoalkan tentang kualitas pelayanan 

yang diriberikan oleh karyawan Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek kepada konsumen masih kurang memuaskan karena dalam 

pelayanannya tidak langsung cepat di layani. Akan tetapi karyawan Bakpia 

Ahmad’s family Trenggalek masih saling melempar tugas ke karyawan lain 

padahal karyawannya banyak.  

     Dilihat dari segi pemimpin Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

kurang tegas dalam membina karyawan. Dalam hal pelayanan yang terbaik 

terhadap konsumennya. Sehingga banyak karyawan yang sekedar melayani 

saja tanpa memperhatikan tatacara memberikan pelayanan yang terbaik 

terhadap konsumennya. 

          Dari hal tersebut diatas dapat dianalisa, adakah pelayanan yang 

terbaik apabila di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek dalam hal 

pelayanan tidak langsung dilayani akan tetapi karyawannya saling melempar 

tugas, konsumen yang tidak langsung cepat dilayani serta dalam 
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pelayanannya kurang baik? Jelas hal tersebut akan mengecewakan konsumen 

yang datang ke Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family.   

          Kemudian adanya tranparansi antara karyawan dan konsumen, 

apabila tidak ada tranparansi/ keterbukaan tentang berapa keuntungan 

perusahaan Bakpia dalam menjual produknya, hal tersebut bisa dimaklumi 

pembeli. Akan tetapi apabila dalam pelayanan mengatakan bakpianya sudah 

habis padahal didalam perusahaan masih sekitar 5 kotak. Dan konsumennya 

hanya membeli 2 kotak saja. Kemudian salah satu karyawan pernah 

mengatakan kepada saya pada waktu saya magang di Perusahaan Bakpia 

Ahmad’s Family Trenggalek, pembeli saya bilangi bakpianya sudah habis 

karena yang masih itu dibagi untuk pelanggan selanjutnya yang mau beli 

Bakpia.   

   Selain itu pada waktu pemesanan produk bakpia secara online dan 

memesan secara bijian setelah sampai di rumah langsung di cek oleh 

pelanggannya ternya jumlah yang dipesan masih kurang dan pada akhirnya 

pelanggan tersebut langsung complain ke karyawannya, mengenai jumlah 

produk yang dipesan.  

                   Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dimensi    

kualitas pelayanan meliputi bukti langsung, kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsivennes), jaminan (assurance), dan empati (empath) 

   Untuk itu peneliti berkesimpulan dalam pelayanan terhadap 

konsumen belum memiliki Kualitas pelayanan yang terbaik. Imbas dari hal 
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tersebut akan berdampak pada kepercayaan konsumen kepada Perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek, Berkurangnya konsumen yang datang, 

berkurangnya pendapatan perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek 

dan tentunya akan mengecewakan para konsumen yang selanjutnya tidak mau 

lagi membeli Produk Bakpia di Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

Trenggalek.   

B. Analisa Persepsi Konsumen Pada Kualitas Produksi di Perusahaan Bakpia   

  Di dalam menjalankan suatu bisnis, produk maupun jasa yang dijual harus 

memiliki kualitas yang baik atau sesuai dengan harga yang ditawarkan. Agar 

suatu usaha dapat bertahan dalam menghadapi persaingan, terutama persaingan 

dari segi kualitas, perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas produk atau 

jasanya. Karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen merasa 

puas terhadap produk atau jasa. Yang mereka beli, dan akan mempengaruhi 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Selain itu juga produk yang 

dijual kurang bervariasi.   

    Faktor-faktor dimensi kualitas produksi: 

   1.) Perfomance ( kinerja), hal ini berkaitan dengan aspek funsional   suatu 

barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan 

dalam membeli barang tersebut.  

    2.) Daya tahan, aspek performasi yang berguna untuk menambah  fungsi dasar, 

berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.  
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    3.) Kesesuaian dengan spesifikasi, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau 

kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali 

digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

    4.) Fitur, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konfirmasai 

merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk debgan 

karakteristik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah 

ditetapkan.  

  5.)  Estetika, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau 

masa pakai barang.  

  6.) kesan kualitas, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, 

kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk 

perbaikan barang. 

7.) kecepatan dan kemudahan, sifat subyektif, berkaitan dengan perasaan 

pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang 

berkualitas.   

 8.) Fit and finish, sifat subyektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan  

mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang kualitas.
1
  

   b. Pengaturan Proses Produksi  

        1. Proses produksi diukur, sesuai dengan keinginan dan keadaan 

perusahaan,  memilih dari berbagai alternatif proses produksi sebagai 

berikut:  

                                                             
 

1
 Husain Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), 38 
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              a.   proses produksi  ada dua jenis :   

                   1) proses produksi terus menerus  

                   proses produksi yang dilakukan terus menerus sejumlah tertentu 

kemudian disimpan dalam gudang, disalurkan ke penyalur dan 

di jual kepada konsumen.  

                    2) proses produksi terputus-putus  

                   proses produksi yang dilakukan hanya dalam waktu-waktu 

tertentu sajasa pada saat harus diproduksi.    

          b. proses produksi pelayanan:  

              1)  produksi dengan standar  

                proses produksi yang didasarkan pada standar perusahaan. 

Standar  tersebut didesain dari informasi konsumen. Konsumen 

membeli sebagaimana barang yang distandarisasi tersebut.  

                2)  produksi menurut pesanan    

              proses produksi dilakukan untuk membuat barang sebagaimana  

yang dipesan oleh konsumen. Jadi bebtuknya tidak 

distandarisasi tetapi sangat bervariasi.   

2. sifat atau teknis produksi  

    teknis produksi pada perusahaan manufaktur ada beberapa jenis yaitu:  

   a.) proses Ekstraktif  

       Merupakan proses produksi yang hanya mengambil dari alam dan 

sudah menjadi produk akhir, misal emas, batu bara dan sebagainya.    
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   b.) Proses Analitis  

       Merupakan kegiatan produksi yang memisah-misahkan bahan alam 

menjadi produk akhir, misal minyak, semen, dan sebagainya.  

   c.) proses sintesis  

       Merupakan kegiatan produksi dengan mencampur bahan-bahan 

kemudian diolah menjadi produk akhir, misal makanan, minuman, obat-

obatan dan sebagainya.  

  d.) proses pengubahan  

       Yaitu kegiatan produksi dengan mengubah bahan menjadi produk akhir  

misalnya mebelair, elektronik dan sebagainya.
2
   

    Ketika saya magang di perusahaan Bakpia Ahmad’s family Trenggalek. 

Saya praktek di bagian paking Bakpia yang sudah matang ternyata banyak  

banyak produk yang hangus. Kemudian salah satu karyawan bilang kepada 

saya gak apa-apa hangus, langsung di campur dengan yang tidak hangus. Dan 

pada saat itu ada konsumen yang membeli Bakpia Ahmad’s Family  kemudian 

langsung bilang ke salah satu karyawan Bakpianya jangan yang hanguas. Lalu 

pada saat pemesanan s karena konsumennya melihat langsung pada saat proses 

paking Bakpia bayak yang hangus. Lalu pada saat pemesanan online ketika 

pesenannya sudah datang langsung lihat ternyata Bakpia Ahmad’s Family 

banyak yang hangus.  sehingga terjadi komplain pelanggan. Karena mereka 

belum memiliki kwalitas kualitas produksi yang baik.    

     

                                                             
2
 Basri, Bisnis Pengantar (Yogyakarta: BPFE, 2005), 101 
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   Untuk itu peneliti berkesimpulan dalam segi kualitas pelayanan 

dan kualitas produksi terhadap konsumen belum memiliki Kualitas Produksi 

yang terbaik. Imbas dari hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan 

konsumen kepada Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek, 

Berkurangnya konsumen yang datang, berkurangnya pendapatan perusahaan 

Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek dan tentunya akan mengecewakan para 

konsumen yang selanjutnya tidak mau lagi membeli Produk Bakpia di 

Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family Trenggalek.   
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

    Berdasarkan seluruh uraian yang tertera, maka dapat ditemukan 

kesimpulan:   

   1.  Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan dengan pertimbangan 

tersebut di perusahaan bakpia ahmad family’s sendiri belum melakukan 

pelayanan dengan baik. Hal ini ditandai dengan karyawan yang 

melakukan pelayanan terhadap konsumen masih saling lempar-melempar 

tugas. Karena mereka belum memiliki kwalitas pelayanan yang baik.  

 Sedangkan   menurut Jiptono faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang baik yaitu menjagadan memperhatikan, spontanitas, 

penyelesaian masalah, perbaikan. 

 2.  Persepsi konsumen terhadap kualitas produksi dengan cara menjualkan 

sebuah produk harus memilki produk yang bagus sesuai standarisasi dan 

sesuai kebutuhan masyarakat. Akan tetapi jika dalam penjualan produk 

yang tidak sesuai standarisasi dan tidak sesuai keinginan masyarakat 

akan terjadi complan pelanggan dan di Perusahaan Bakpia Ahmad’s 

family Trenggalek akan menimbulkan kerugian. 
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B.  Saran 

      1. Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family harus memb me Memberikan 

pelatihan kepada calon karyawan Perusahaan Bakpia Ahmad’s Family 

tentang tatacara memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 

konsumen yang akan membeli produk bakpia Ahmad’s Family.  

2. Meningkat dalam kualitas produksi Bakpia Ahmad’s Family dan 

mengecek ulang produk yang hangus, selain itu menghitung ulang 

produk bakpia Ahmad’s Family,  ketika ada pemesannya produk berupa 

bijian yang dalam pemesannya secara Online.   

3.   Meningkatkan variasi produk Bakpia Ahmad’s Family dan menjaga 

citra rasa produk, selain itu mengembangkan kreatifitas produk Bakpia 

Ahmad’s Family. 
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