
 i 

 

 

 

Efektivitas Service Excellence Training  

Terhadap Peningkatan Pemahaman Service Excellence 

Sekuriti PT. Meka Adipratama Semarang 

 

Skripsi 

 

 

disajikan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi  

Jurusan Psikologi 

 

Oleh 

Anantyo Seto Pambudi 

1550406065 

 

 

 

 

Jurusan Psikologi 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang 

2013 

 

 



 ii 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi dengan judul “Efektivitas 

Service Excellence Training Terhadap Peningkatan Pemahaman Service 

Excellence Sekuriti PT. Meka Adipratama Semarang” merupakan hasil karya 

penulis sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang 

lain, baik seluruhnya atau sebagian. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,   

 

 

 

Anantyo Seto P. 

NIM. 1550406065 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

1. This will to pass. Sepahit apapun yang kita hadapi pasti akan berlalu, 

semanis apapun pula tetap ada waktunya berlalu. Kecuali terus bersyukur. 

(Sajak Kearifan Timur). 

2. Kebanyakan orang besar yang sukses, bukan karena keberuntungan. Tapi 

karna kemauan yang kuat dan doa yang mengiringi. Akan dianggap ada 

“keberuntungan” ketika dirinya berada dalam suatu masalah. “Masalah 

yang mendewasakannya”. (Anantyo). 

3. Jika aku diberi kesempatan mengulang kembali kehidupanku. Maka aku 

akan tetap mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Ku 

ulangi lebih awal, lebih muda, lebih cepat. Sehingga aku akan lebih cepat 

pula menuai pengalaman dan pembelajaran dari segala kesalahanku. 

(Mario Teguh).  

 

PERUNTUKKAN 

1. Ayahanda Dr. Supriyo, M.Pd  dan 

Ibunda  Arie Rachmawati, BA. 

2. Nur Hamidiya Setyowati, S.Ars  

3. Rekan-rekan seperjuangan, Pastel 

Sutera. 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan beribu nikmat, 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul ”Efektifitas Service Excellence Training terhadap 

Peningkatan Pemahaman Service Excellence Sekuriti PT. Meka Adipratama 

Semarang”  

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Prof. Dr. Haryono, M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik. 

3. Dr. Edy Purwanto, M.Si Ketua Jurusan Psikologi.  

4. Penguji utama yang telah memberi masukan bagi kesempurnaan skripsi 

ini. 

5. Siti Nuzulia, S.Psi, M.Si sebagai pembimbing I  dan Rahmawati 

Prihastuty, S.Psi, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah membimbing 

dan memberikan petunjuk serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 



 v 

6. Imam firmansyah, Rohmat Efendi, Alfat Khaharsyah, Anityo Kresno, 

yang telah banyak membantu penulis dalam proses pelatihan PT. Meka 

Adipratama Semarang-Jogja. 

7. Ibu Anna Undarwati selaku trainer dalam pelatihan service excellence 

yang dengan professional telah membantu pelatihan penulis sehinga 

berjalan lancar dan dengan hasil yang memuaskan perusahaan. 

8. Sahabat seperjuangan Pastel Sutera, Ocky, Rohmat, Sigit, Wendi, Agung, 

Tyo, Jati, Budhe, Mas Seto, Mas Imam. Serta semua pihak yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat.  

Semarang, Maret 2013  

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 



 vi 

ABSTRAK 
 

 

Pambudi Seto, Anantyo. 2013. “Efektifitas  Service Excellence 

Training Terhadap Peningkatan Pemahaman Service Excellence 

Satpam PT. Meka Adipratama Semarang. Skripsi. Jurusan Psikologi. 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Siti 

Nuzulia,S.Psi, M.Si. Pembimbing II. Rahmawati Prihastuty, S.Psi, 

M.Si. 

 

Kata kunci: service excellence training efektif, pelayanan satpam 

 

 Setiap pimpinan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk 

memajukan atau mengembangkan kecakapan pengembangan 

kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai usaha dari pimpinan untuk 

menambah keahlian kerja tiap karyawan, sehingga pelaksanaan tugas-

tugas dapat lebih efesien dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas service excellence training efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang kualitas pelayanan satpam PT. 

Meka Adipratama. 

 Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan desain 

penelitian one group pre-test post-test design. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh satpam PT. Meka Adipratama sebanyak 8 orang. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre-test 11,365, 

dan rata-rata hasil post-test 15,50. Statistik uji paired samples test, t 

hitung -2,497 dengan (p) sebesar 0,041 (<0,05), sehingga ada perbedaan 

antara pengetahuan service excellence sebelum pelatihan dan sesudah 

pelatihan. 

 Simpulan penelitian ini adalah Pelatihan service excellence efektif 

dalam peningkatan pemahaman kualitas pelayanan pada satpam PT. 

Meka Adipratama, sehingga pelatihan service excellence dapat 

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan yang 

diberikan satpam kepada perusahaan dan pelanggan menjadi lebih baik.  
 
 

 

 

 

 

 



 vii 

DAFTAR ISI 

 

                                                                                                                              

Halaman 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i 

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... ii 

HALAMAN  PENGESAHAN ........................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................. iv 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v 

SARI ................................................................................................................. vii 

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1  

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................................... 10  

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 10 

1.4 Manfaat Penelitian ........................................................................................................ 10 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  



 viii 

2.1 Pelatihan  ....................................................................................................................... 12  

2.1.1 Definisi Pelatihan  ............................................................................................. 12 

2.1.2 Program Pelatihan dan Pengembangan ............................................................. 16 

2.1.3 Teknik – teknik Pelatihan dan Pengembangan .................................................. 17 

2.1.4 Model Pelatihan  ................................................................................................   19 

2.1.5 Evaluasi Pelatihan .............................................................................................   22 

2.2 Definisi Service Excellence .........................................................................................  . 24 

2.2.1 Bentuk Pelayanan Service (pelayanan) .............................................................  . 27 

2.2.2 Determinan Service (pelayanan) .......................................................................  . 28 

2.3 Tugas dan Fungsi Sekuriti  ............................................................................................  . 36 

2.3.1 Tugas Pokok Sekuriti  .......................................................................................  . 37 

2.3.2 Fungsi Sekuriti ..................................................................................................  . 37 

2.4  Pelatihan Service Excellence/Training .........................................................................  . 37 

2.4.1 Definisi  .............................................................................................................  . 37 

2.4.2  Metode  Pelatihan .............................................................................................  . 38 

2.4.3 Aspek yang dituju dalam Service Training  ......................................................  . 38 

2.4.4  Tujuan Pelatihan Excellence  ...........................................................................  . 41 

2.4.5  Manfaat pelatihan Excellence Service  .............................................................  . 42 

2.5  Efektifitas Excellence service training terhadap peningkatan Pemahaman Excellence 

Service    ........................................................................................................................  . 44 

2.6 Tolak Ukur Keberhasilan Pelatihan Excellence Service  ..............................................  . 45 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ...........................................................................................  . 50 

 3.1.1 Jenis Penelitian......................................................................................... ..................  50 

 3.1.2Desain Penelitian...............................................................................................51 



 ix 

3.2 Variabel Penelitian ........................................................................................................  . 52 

 3.2.1 Identifikasi Variabel Penelitian ............................................................... 52 

 3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................................ 53 

 3.2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian ....................................................... 54 

3.3 Populasi dan Sampel ..................................................................................................... 55 

3.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................................................... 55 

3.5 Jenis Soal tes Presentasi  ............................................................................................... 58 

3.6 Analisis Item  ................................................................................................................ 58 

 3.6.1 Analisis Indeks Kesukaran......................................................................................... 58 

  3.6.2 Analisis daya pembeda item ................................................................... 58 

3.7 Validitas Eksperimen .................................................................................................... 59 

3.8 Rancangan Analisis data  .............................................................................................. 60 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Persiapan Penelitian ...................................................................................................... 61 

4.2 Pelaksanaan Analisis Item ............................................................................................. 62 

4.2.1 Tes Hasil Analisis Item ............................................................................ 65 

4.2.2 Validitas Eksperimen................................................................................ 70 

4.3 Hasil Penelitian ............................................................................................................. 71 

4.3.1 Deskripsi Pengetahuan sebelum Pelatihan ............................................... 71 

4.3.2 Deskripsi Pengetahuan setelah Pelatihan ................................................. 73 

4.3.3 Deskripsi Pengetahuan per Aspek ............................................................ 75 



 x 

4.3.3.1 Aspek Reliability ................................................................................... 75 

4.3.3.2 Aspek Daya Tanggap ............................................................................ 77 

4.4.3.3 Aspek Assurance ................................................................................... 79 

4.4.3.4 Aspek Empati  ....................................................................................... 81 

4.4.3.5 Aspek Bukti Fisik .................................................................................. 83 

4.4.4 Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Penelitian ...................................... 85 

4.4 Pembahasan ................................................................................................................... 86 

4.5 Kelemahan Penelitian .................................................................................................... 95 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan ....................................................................................................................... 96 

5.2 Saran .............................................................................................................................. 96 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 97 

LAMPIRAN ..................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

DAFTAR TABEL 

 Halaman  

Tabel 1.1 . Tolak Ukur Keberhasilan  ................................................................................... 46 

 

Tabel 3.1 Bagan Pengaruh Pelatihan Service Excellence ..................................................... 52 

 

Tabel 3.3 Blueprint Service Excellence ................................................................................ 56 

Tabel 3.4 Skoring Tes Prestasi Excellence  .......................................................................... 57 

Tabel 3.5 Analisis Indeks Kesukaran Item ........................................................................... 58 

Tabel 3.6 Analisis Daya Pembeda Item... ............................................................................. 59                                                                                     

Tabel 4.1 Rangkuman Persiapan Penelitian .......................................................................... 61  

Tabel 4.2 Subjek Penelitian Kelompok Eksperimen............................................................. 63 

Tabel 4.3 Contoh Analisis Indeks Kesukaran Item ............................................................... 66 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Indeks Kesekaran Item .................................................................. 66 

Tabel 4.5 Analisis Indeks Kesukaran Item ........................................................................... 67 

Tabel 4.6 Contoh Analisis Daya Beda .................................................................................. 68 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Item ....................................................................... 69 

Tabel 4.8 Analisis Daya Pembeda Item ................................................................................ 70 

Tabel 4.9 Hubungan hasil selisih pre test dan post test  ....................................................... 70 

Tabel 4.10 Selisih Pre test dan post test ............................................................................... 71 

Tabel 4.11 Kategori Pengetahuan Service Excellence  ......................................................... 72  

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Service Excellence  

 ..............................................................................................................................................  

sebelum pelatihan .................................................................................................................. 72 

 



 xii 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Pengetahuan Service Excellence 

 ..............................................................................................................................................  

sesudah pelatihan .................................................................................................................. 74 

Tabel 4.14 Kategori Aspek Reliability .................................................................................. 75 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi  Aspek Reliability .............................................................. 76 

Tabel 4.16 Kategorisasi Aspek Daya Tanggap ..................................................................... 77 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Aspek daya Tanggap ......................................................... 78 

Tabel 4.18 Kategori Aspek Assurance  ................................................................................. 79 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Aspek Assurance  .............................................................. 80 

Tabel 4.20 Kategori Aspek Empati  ...................................................................................... 81 

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi Aspek Empati .................................................................... 82 

Tabel 4.22 Kategori Aspek Bukti Fisik ................................................................................ 83  

 ..............................................................................................................................................  

Tabel 4.23 Distribusi Frekuensi Aspek Bukti fisik  .............................................................. 84 

 ..............................................................................................................................................  

Tabel 4.24 Uji Perbedaan Pengetahuan Service Excellence Sebelum dan sesudah pelatihan 

Service Excellence  ............................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

                                                                                                                                       

Halaman 

Gambar 1.1 Langkah – langkah Persiapan program – program  

latihan dan pengembangan  ................................................................................................... 16 

Gambar 2.2 Pengaruh Pelatihan Excellence Service ............................................................. 48 

Gambar 4.1 Diagram Presentase Pengetahuan Excellence Service  

Sebelum Pelatihan....................................................................................................................73 

Gambar 4.2 Diagram Persentase Aspek Reliability  ............................................................. 76 

Gambar 4.3 Diagram Persentase Aspek Daya Tanggap ....................................................... 78 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Aspek Assurance .............................................................. 82 

Gambar 4.5 Diagram Persentase Aspek Empaty .................................................................. 83 

Gambar 4.6 Diagram Persentase Aspek Bukti Fisik ............................................................. 84 

Gambar 4.7 Diagram Persentase Aspek-aspek Pengetahuan Service Excellence ................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN                                                                                                                               

Lampiran 1 Analisis Uji Perbedaan  

Lampiran 2 Analisis Uji Prasyarat 

Lampiran 3 Analisis Hasil Validitas Penelitian 

Lampiran 4 Lembar Evaluasi 

Lampiran 5 Data Pre Test 

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian Gedung PT Meka Adipratama Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan menjalankan usaha pada sebuah perusahaan memerlukan 

pilar pendukung, pilar terpentingnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya 

manusia seringkali dipandang tidak penting dibandingkan dengan sumber daya 

financial  maupun fisik. Saat ini kesadaran terhadap sumber daya manusia mulai 

dianggap penting, keberhasilan sumber daya financial maupun fisik tidak berjalan 

dengan baik jika tidak didukung dengan manusia yang berkualitas untuk 

menanganinya.  

Kenyataan terburuk yang dihadapi sebuah perusahaan adalah mempunyai 

karyawan yang apatis dan memberikan kontribusi minimum kepada perusahaan, 

hanya untuk memenuhi persyaratan supaya karyawan tersebut tidak dipecat. Hal 

ini lebih menyedihkan daripada perusahaan yang kehilangan pangsa pasar atau 

menghadapi kendala modal (Herzberg, 2006: 5).  

Dewasa ini banyak pimpinan perusahaan menyadari bahwa berhasil atau 

tidaknya usaha mempertinggi produksi serta efisiensi banyak bergantung kepada 

unsur manusianya yang melakukan pekerjaan dan melayani alat-alat kerja, oleh 

karena itu sangat perlu adanya penghargaan terhadap tenaga kerja sesuai dengan 

sifat dan keadaannya. Tenaga kerja bukan barang mati melainkan makhluk hidup 

yaitu manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kemauan. Penghargaan 

yang dimaksud terutama ialah pemeliharaan agar tenaga kerja dapat lama dan 

efisien. Pemeliharaan itu pertama-tama tentu dididik kearah mempunyai 
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kecakapan kerja. Setiap pimpinan dalam perusahaan bertanggung jawab untuk 

memajukan atau mengembangkan kecakapan daripada karyawannya, dengan 

mengembangkan kecakapan karyawan dimaksudkan sebagai setiap usaha dari 

pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga didalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efesien dan produktif (As’ad 2003: 65). 

Berdiri pada 26 Agustus 1994 PT. Meka Adipratama Semarang 

lahir sebagai  perusahaan jasa distribusi penyedia spare parts otomotif. 

Wilayah pangsa pasar PT. Meka Adipratama adalah Jateng & DIY. PT. 

Meka Adipratama  merupakan perusahaan besar berkomitmen kuat, 

dengan visi “Menjadi perusahaan terkuat dan terpercaya dalam bisnis 

distribusi suku cadang otomotif di Jawa & Bali”. PT. Meka 

Adipratama menguatkan pondasi sasaran untuk mencapai goal dengan 

misi mengutamakan pertumbuhan penjualan dengan tetap menjaga 

profitabilitas, mengutamakan kepuasan partner bisnis, memiliki 

sumber daya manusia  yang  kredibel, proaktif dan inovatif, memiliki 

semangat tim pemenang.  

Setiap karyawan yang berkerja di PT. Meka Adipratama 

dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan dasar nilai nilai 

organisasi (value of organization) yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, terdiri dari profesionalisme, integritas, inovasi, customer 

focus dan sinergi. Karyawan juga diharapkan memiliki core 

competency yang telah ditentukan oleh manajemen, yaitu integrity, 

achievement, orientation, customer focus,  innovation, dan team work. 
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Karena manajemen meyakini apabila setiap karyawan telah memiliki 

core competency tersebut maka perusahaan akan lebih mudah 

mencapai tujuan dan goal yang diharapkan perusahaan.   

Salah satu divisi atau bidang yang juga menjadi fokus perhatian 

manajemen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan adalah divisi 

keamanan. Keamanan dan pengamanan pada PT. Meka Adipratama 

dianggap sebagai suatu kegiatan yang bersifat dinamis dan pada 

prinsipnya dilaksanakan untuk mencapai kenyamanan dan diperoleh 

produktifitas kerja yang maksimal, mengingat tanpa adanya 

pengamanan yang baik, pelaksanaan aktifitas perusahaan untuk 

mencapai produktifitas mustahil akan dapat tercapai. Sekuriti 

perusahaan adalah karyawan yang pertama kali berhadapan dengan 

pelanggan eksternal, barisan terdepan dalam pelayanan customer 

sebuah perusahaan. Cara bersikap, penghormatan, dan pelaksanaan 

tugas dalam melayani pelanggan eksternal (supplier) dan pelanggan 

internal (seluruh karyawan perusahaan) memberikan kesan tersendiri 

baik dari karyawan perusahaan itu sendiri maupun supplier yang 

datang ke perusahaan.  

Dalam bertugas, sekuriti dibekali oleh latihan – latihan khusus 

dan pedoman yang mengatur tata kerja atau prosedur pelaksanaan 

tugas (SOP), dimana didalamnya tercantum rangkaian pelaksanaan 

tugas dan macam – macam perlengkapan serta tata cara yang harus 

dipatuhi saat tugas berlangsung. Maksud dan tujuan dari SOP 
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pengamanan ini adalah untuk memberikan bekal pelaksanaan teknis, 

langkah dan aksi yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan 

dilingkungan perusahaan dalam mengemban tugasnya sebagai unsur 

satuan pengamanan khusus perusahaan sehingga operasional 

perusahaan dan pelayaan tamu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan 

aman.  

Konsumen pada dasarnya akan merasa senang apabila mereka 

mendapatkan produk atau jasa melebihi atau sama dengan yang 

mereka harapkan dan mereka akan kecewa jika apa yang mereka 

terima jauh di bawah harapan mereka (Indarjati, 2001: 2). Menurut 

Peter (dalam Fakhruddin, 2002: 8) dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Technical Assistance Reasearch Programmes (TARP) 

menunjukkan buruknya pelayanan pelanggan menyebabkan total 

beban kerja meningkat lebih dari 33,3% dan upaya untuk menarik 

pelanggan baru membutuhkan biaya 5 kali lebih besar daripada biaya 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Keunggulan layanan 

tercapai dengan setiap karyawan mempunyai ketrampilan khusus, 

diantaranya memahami produk jasa secara mendalam, berpenampilan 

rapi dan menarik, bersikap ramah, dan bersahabat, menunjukkan 

responsivitas dalam melayani pelanggan, menguasai perkerjaan, 

berkomunikasi secara efektif dan mampu menanggapi keluhan 

pelanggan secara professional. Salah satu bentuk pelayanan yang dapat 
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langsung dirasakan oleh pelanggan adalah pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan-karyawan dibarisan depan (Spillane, 2008: 17). 

Dari hasil observasi pra penelitian yang peniliti lakukan pada 

bulan Agustus - September 2012. Ditemukan bahwa, 2 dari 4 sekuriti 

yang bertugas di PT. Meka Adipratama Semarang, tidak menjalankan 

tugas sesuai dengan standart operational procedure yang telah 

ditetapkan oleh manajemen, dan 3 dari  4 sekuriti yang bertugas di PT. 

Meka Adipratama Jogja sering mendapatkan teguran dari manager 

karena adanya keluhan dari karyawan mengenai kinerja sekuriti. 

Beberapa kegiatan teknis, administratif, dan prosedur yang tertulis 

dalam SOP yang berkaitan dengan pelayanan seringkali tidak 

dilaksanakan oleh sekuriti.  Data pendukung penelitian lainnya 

diperoleh melalui survey kepuasan pelanggan melalui wawancara 

dengan HRD dan General Affair PT. Meka Adipratama pada bulan 

Agustus 2012, beliau mengutarakan bahwa pelayanan yang diberikan 

sekuriti masih sangat minim, hal ini ditunjukkan dengan kurang 

tanggapnya sekuriti terhadap keluhan dan laporan dari karyawan. 

Contohnya, ketika seorang karyawan yang membutuhkan bantuan 

untuk membantu menyampaikan pesan apabila ada tamu yang akan 

datang untuk menemui karyawan tersebut, seringkali sekuriti tidak 

melaksanakan pesan yang dimaksud dengan menghindar atau 

mengabaikannya, selain itu dari informasi yang peneliti dapatkan salah 

seorang karyawan pria menyampaikan bahwa sekuriti lebih ramah dan 
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peduli dengan karyawati yang sedang membutuhkan bantuannya. 

Seharusnya hal ini tidak terjadi demikian, karena tugas sekuriti adalah 

melayani setiap orang yang datang dan berurusan dengan perusahaan. 

Hasil dari interview dengan salah satu manager PT. Meka Adipratama, 

menurut pernyataan Bapak Sugeng selaku manager PT. Meka 

Adipratama Jogja mengutarakan bahwa sering kali tamu tiba-tiba 

masuk ke ruang kerja beliau tanpa meminta ijin sebelumnya, kejadian 

ini tidak hanya 1 -2 kali terjadi, akan tetapi sering terjadi terlebih tamu-

tamu yang datang keruang kerja beliau adalah orang yang sama sekali 

tidak beliau kenal, seperti sales dan bahkan pedagang makanan atau 

pedangan alat tulis kantor yang masuk  sekedar menawarkan barang 

dagangannya. Keluhan lain adalah seringkali pedagang tiba-tiba masuk 

ke area kantor dan ruang loby untuk menawarkan dagangannya 

menurut pernyataan beberapa karyawan accounting yang peneliti 

wawancarai. Hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan dan 

suasana kerja perusahaan. Dalam lingkungan kerja perusahaan, 

sekuriti-lah yang berkewenangan dan bertanggung jawab atas 

kenyamanan dan keamanan karyawan perusahaan yang berada 

dilingkungan perusahaan saat jam kerja dimulai hingga jam kerja 

berakhir. Tentunya permasalahan tersebut tidak akan terjadi apabila 

sekuriti yang bertugas mampu melayani karyawan perusahaan dan 

tamu perusahaan. Melalui pengamatan peneliti dilapangan mulai  

tanggal 14 – 17 Agustus 2012 ditemukan bahwa tugas sekuriti adalah 
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untuk mengarahkan dan mengantarkan tamu kepada karyawan yang 

dituju tidak dilaksanakan, padahal jelas sekali bahwa bentuk pelayanan 

yang baik dimulai sejak tamu masuk kedalam area lingkungan 

perusahaan, salah satunya dengan cara menyapa, menanyakan 

keperluan, dan membantu mengarahkan kendaraan tamu yang masuk 

ke arah parkir yang kosong atau dituju.  

Data wawancara dengan HRD PT. Meka Adipratama yang 

diperoleh menunjukan bahwa 8 orang sekuriti di PT. Meka Adipratama 

Semarang dan Jogjakarta, dalam waktu 6 bulan sekali selalu dilakukan 

penilaian kerja (performance appraisal) terhadap sekuriti. 

Performance Appraisal tersebut terdiri dari beberapa aspek penilaian 

diantaranya yaitu integrity, achievement orientation, team work, 

customer focus, innovation, managerialbility, decision making, 

development others, relationship building, dan maturity. Dari 10 aspek 

tersebut peneliti berfokus pada penilaian aspek customer focus, 

minimal poin pencapaian pada aspek customer focus adalah angka 

point 2, aspek tersebut terdiri dari beberapa sub penilaian diantaranya 

pelayanan. Dari hasil performance appraisal per Mei - Juni 2012 

menunjukkan bahwa enam dari delapan sekuriti hanya mencapai angka 

point 1 dan 2 orang sekuriti diantaranya mendapat angka point 2 dan 4.  

Sedangkan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dari tahun 2011 

sekuriti belum mendapatkan pelatihan – pelatihan  yang berkaitan 

mengenai service excellence sehingga pengetahuan sekuriti  mengenai 
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pentingnya pelanggan, pengetahuan mengenai teknik – teknik dalam 

melayani pelanggan secara baik, ramah, dan sopan kepada pelanggan 

dimungkinkan masih kurang.  

Data pendukung lain diperoleh dari hasil observasi cek 

perorangan yang dilakukan pada 14 Agustus 2012. Dari daftar cek list 

kegiatan yang peneliti buat, daftar tersebut mencakup 5 aspek indikator 

pelayanan prima, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan 

bukti fisik. Kegiatan yang dikategorikan dalam aspek reliabilitas 

adalah sikap pemberian salam, dan mengatur kelancaran lalu lintas 

kendaraan keluar masuk lingkungan perusahaan. Pada aspek daya 

tanggap kategori kegiatannya adalah mengarahkan tamu kepada 

karyawan atau ruangan yang dituju, serta sigap dalam memberikan 

pelayanan kepada tamu dan karyawan, sedangkan pada aspek jaminan 

(assurance) kategori kegiatannya adalah mencatat tujuan/ keperluan 

setiap tamu yang masuk ke lingkungan perusahaan, memastikan dan 

mencatat karyawan yang meakukan lembur dan pencatatan terhadap 

karyawan yang pulang paling akhir. Aspek empati mengkategorikan 

kegiatan berupa tanggap terhadap keluhan tamu/ karyawan, membantu 

karyawati menyeberangi jalan raya saat jam kerja kantor selesai, dan 

aspek yang terakhir adalah aspek bukti fisik meliputi kegiatan 

berpenampilan rapi (mengenakan seragam lengkap), dan 

berkomunikasi dengan ramah dan santun kepada setiap tamu dan 

karyawan yang ada dilingkungan perusahaan. Peneliti menemukan 
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bahwa aspek tanggap dan empati masih sangat rendah. Observer 

mengamati bahwa sekuriti yang bertugas saat itu tidak merespon tamu 

/ karyawan yang masuk atau keluar area lingkungan kantor, padahal 

seharusnya sekuriti berkewajiban untuk menanyakan keperluan atau 

menawarkan bantuan kepada tamu / karyawan yang memasuki area 

lingkungan kantor. Kurang maksimalnya pelayanan sekuriti 

diperusahaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai 

penyebabnya. Peneliti melakukan analisa, analisa tersebut  dilakukan 

untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penyebab. Analisa 

terhadap motivasi dan pengetahuan pedoman prosedur standar operasi 

para sekuriti yang ada di PT. Meka Adipratama, tingkat motivasi dari 

delapan sekuriti tersebut dapat diketahui dari dokumentasi hasil tes 

papikostik yang dilakukan HRD pada bulan Juni 2012 dan data 

dokumentasi performance appraisal. Motivasi sekuriti tergolong 

dalam kategori cukup. 

Wawancara yang dilakukan dengan dua orang pelanggan pada 

bulan September 2012 menunjukkan hal yang senada mengenai 

keluhan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekuriti di PT. 

Meka Adipratama. Pelanggan mengutarakan bahwa seringkali saat 

pelanggan datang pagi hari sekuriti tidak membantu untuk 

membukakan gerbang, pelanggan harus turun dari truk untuk meminta 

dibukakan pintu gerbang bahkan kejadian yang sering terjadi adalah 

saat pagi hari pelanggan (distributor) datang ke gudang untuk 
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mengambil barang akan tetapi sekuriti yang bertugas shift sejak malam 

hari pagi itu masih tidur. Berdasarkan wawancara dengan assisten 

manager PT. Meka Adipratama yang dilakukan pada tanggal 12 

September 2012, diperoleh informasi mengenai penyebab pelayanan 

buruk yang diberikan sekuriti kepada para pelanggan, yaitu karyawan 

membawa masalah yang ada di luar pekerjaan sehingga menggangu 

kinerja mereka terkait dengan pelayanan terhadap pelanggan, 

karyawan yang hidup dalam lingkungan keluarga yang tertutup 

cenderung membuat karyawan sulit untuk beramah tamah dengan 

orang lain, serta kurangnya kesadaran dari karyawan bahwa perlakuan 

buruk yang mereka berikan pada pelanggan akan berdampak buruk 

bagi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan terhadap PT. Meka 

Adipratama. Hal ini cenderung berlawanan dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Sugiarto (2002: 112) bahwa seorang petugas yang 

dalam pekerjaannya secara langsung berhadapan dengan pelanggan 

harus siap secara fisik maupun mental sebelum memulai pekerjaan 

tersebut. Ketidaksiapan akan berpengaruh besar pada hasil kerja dan 

kepuasaan pelanggan. 

Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa sekuriti kurang memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (karyawan perusahaan 

dan pelanggan eksternal). Sekuriti sebuah perusahaan jasa distribusi 

bertugas memberikan pelayanan yang maksimal pada pelanggan, 
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sehingga menuntut mereka memahami betapa pentingnya memuaskan 

pelanggan dengan tujuan akhir untuk meningkatnya kinerja karyawan 

perusahaan dan tingkat penjualan perusahaan.  

Pelatihan dianggap menjadi intervensi paling tepat untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan sekuriti selain karena beberapa 

alasan yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga dengan 

pertimbangan bahwa perusahaan sulit untuk melakukan perubahan 

terhadap sistem yang diberlakukan didalamnya. Dengan demikian, 

pelatihan dipilih agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkan 

oleh perusahaan dan sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan 

(Noe, 2003: 156). 

1.2  Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menjawab permasalahan dari fenomena yang diangkat 

oleh penulis yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas. Apakah service 

excellence training efektif untuk meningkatkan pemahaman service excellence 

pada sekuriti PT. Meka Adipratama ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas service 

excellence training efektif untuk meningkatkan pemahaman service 

excellence sekuriti PT. Meka Adipratama. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan 

bagi peneliti mengenai teori dan fakta mengenai excellence service dan 

peningkatan pemahaman materi pelayanan melalui training. 

2) Memberikan sumbangan teoritis tentang keefektifan service excellence 

training dalam meningkatkan pemahaman service excellence pada 

ilmu pengetahuan khususnya Psikologi Industri.  

3) Memberikan masukan pada peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian dengan variabel yang sama. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pimpinan 

instansi terhadap peningkatan pelayanan sekuriti melalui excellence 

service training. 

2) Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pengembangan 

sumber daya manusia di instansi tersebut, khususnya pada sekuriti yang 

bekerja pada perusahaan tersebut melalui excellence service training agar 

pelayanan yang diberikan sekuriti kepada perusahaan dan pelanggan 

menjadi lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, permasalahan 

yang muncul dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman 

excellence service pada sekuriti PT. Meka Adipratama karena 

kurangnya keterampilan service excellence dan pengetahuan mengenai 

service excellence. Untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut 

kajian literatur dan hasil penelitian yang ada dapat diatasi dengan 

memberikan pelatihan service excellence skill. Dalam bab ini akan 

dibahas definisi pelatihan, program pelatihan dan pengembangan, 

teknik pelatihan dan pengembangan, tujuan pelatihan, manfaat 

pelatihan, metode pelatihan, definisi service excellence, bentuk-bentuk 

service, definisi skill, tugas dan fungsi sekuriti, definisi excellence 

service training, metode EST (excellence service training), aspek yang 

dituju, efektifitas EST terhadap peningkatan pelayanan. 

2.1 Pelatihan  

 Dalam pembahasan sub bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi 

pelatihan, program-program pelatihan dan pengembangan, teknik-teknik pelatihan  

pengembangan,  dan metode pelatihan. 
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2.1.1 Definisi pelatihan 

 Pelatihan atau training banyak digunakan dalam perusahaan atau organisasi 

sebagai proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Peel (1992: 72), 

menjelaskan pelatihan sebagai berikut: 

“training takes plase at a difined time and place. It is almost always 

carried out by an axternal agency, that is, the individual is trained by 

another person or a process devised by others. It has defined and limited 

aims, the progress towards which can be measure or a least observed.” 

Peel (1992: 72) 

 

Pelatihan menurut Peel dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat seorang 

individu akan dilatih oleh orang lain sebagai pelatih atau trainer. Pelatihan 

memiliki definisi dan tujuan terbatas, kemajuan yang dicapai didepan dapat diukur 

atau diobservasi. Definisi pelatihan menurut Komisi Tenaga Kerja (Cushway 

2002: 114) adalah suatu proses  terencana untuk mengubah sikap, pengetahuan, 

atau tingkah laku keahlian melalui pengalaman, untuk mencapai kinerja yang 

efektif dalam kegiatan atau sejumlah kegiatan. 

Pelatihan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan 

yang perlu, serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya 

sesuai dengan standar (Cushway 2002: 114), artinya adalah suatu pelatihan 

memusatkan diri pada kebutuhan khusus dalam pekerjaan atau keahlian. 

Tujuannya adalah memperbaiki kinerja, meningkatkan keahlian, atau untuk 

menyiapkan individu untuk perubahan yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut 

Ivancevich dalam Ruky (2006: 230), pelatihan adalah suatu proses sistematis 

untuk mengubah perilaku kerja seseorang atau kelompok orang dalam suatu usaha 

meningkatkan kinerja.  
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Intinya adalah bahwa pelatihan memiliki tujuan untuk mengembangkan 

kebiasaan pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan 

adalah untuk mempertinggi kinerja dengan mengembangkan cara berfikir dan 

bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugasnya. Dengan kata lain, 

pelatihan dan pengembangan dapat menambah keterampilan kinerja (As’ad 2003: 

66). Maksudnya, keterampilan tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

memperpendek jarak antara waktu penyelesaian tugas dengan permulaan tugas 

yang dihadapi, merangsang dorongan bertindak, mengisi waktu luang, dan 

memberi kepuasan yang lebih besar. Ivancevich dalam Ruky (2006: 230) 

mengemukakan bahwa program-program pelatihan formal adalah usaha yang 

dilakukan untuk memberi kesempatan kepada seseorang agar menguasai bidang 

yang menjadi tugasnya.  

Hamalik (2000: 9) berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu proses yang 

meliputi serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk 

pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga professional 

kepelatihan dalam suatu waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kerja para peserta guna meningkatkan efektifitas dalam suatu organisasi. Hardjana 

(2001: 12) mengemukakan pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan kinerja seseorang dalam tugas-tugasnya. 

As’ad (2003: 66) pelatihan merupakan cara untuk mempertinggi suatu 

kinerja seseorang dengan mengembangkan cara-cara berfikir dan bertindak yang 

tepat serta pengetahuan tentang tugasnya. Dengan kata lain pelatihan digunakan 

untuk menambah keterampilan kerja seseorang. Adapun keterampilan tersebut 
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memiliki beberapa fungsi, antara lain mempercepat penyelesaian tugas, memberi 

kepuasan lebih besar, dan merangsang dorongan untuk bertindak. Menurut Reid 

and Barrington (dalam Statt, 2000: 1) pelatihan adalah :  

“a planed process to modify attitude, knowledge or skill behavior through 

learning experience to achieve effective performance  in an activity or 

range of activities. Its purpose, in the work situation, is to develop the 

abilities of the individual and to statisfy the current and future needs of the 

organization.”  (Reid and Barrington, dalam Statt,2000: 1) 

 

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa pelatihan adalah suatu proses yang 

direncanakan, bukan suatu proses spontan. Pelatihan dimaksudkan untuk 

memodifikasi sikap, pengetahuan, atau perilaku melalui proses belajar. Tujuan 

akhir dari situasi kerja adalah untuk mengembangkan kemampuan karyawan serta 

untuk memenuhi kebutuhan organisasi, baik dimasa kini maupun di masa yang 

akan datang. 

Sedangkan menurut Cascio, pelatihan adalah program-program untuk 

memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok 

dan ataupun berdasarkan level jabatan dalam organisasi, sebagai berikut: 

“Training consists of planned programs designed to improve performance of the 

individual, group, and/or organization level. Improve performance, in turn, 

implies that there have been measurable changes in knowledge, skill, attitudes 

and/or socia’ behavior.” (Cascio, 2003: 290) 

Dari beberapa definisi pelatihan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pelatihan adalah proses melatih yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk 

mengambil jalur tindakan tertentu dan untuk mengurangi dampak-dampak negatif 
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dikarenakan kurangnya pendidikan atau mengajarkan tingkah laku keahlian 

melalui pengalaman dalam kegiatan.   

2.1.2   Program Pelatihan dan Pengembangan 

Atas dasar penilaian kebutuhan pengembangan, organisasi dapat 

menentukan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran program latihan dan 

pengembangan. Secara umum, tujuan program ini adalah menambah 

pengetahuan, mengembangkan sikap, mengembangkan keterampilan para 

anggota terutama untuk menghadapi perubahan, menimbulkan motivasi, 

dukungan, umpan-balik, dan memadukan antara penerapan teori dan 

praktek secara psikomotorik. Setelah tujuan-tujuan program diterapkan, 

kemudian menejemen merencanakan isi program (program content) 

latihan dan pengembangan itu sendiri. Dalam penyusunan isi program 

perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar (learning principles). 

Proses pelatihan dan pengembangan apakah diarahkan oleh para pelatih 

dalam departemen personalia atau oleh para penyelia lini pertama, harus 

didahului dengan langkah-langkah tersebut, agar dapat tercipta suatu 

program yang efektif.  

 

 

  

Gambar 1.1 

Diagram langkah-langkah 

persiapan program-program latihan dan pengembangan. 

 

Penilaian 

kebutuhan-

kebutuhan 

Tujuan-tujuan 
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pengembangan 

Isi program 
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belajar 
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2.1.3 Teknik-teknik Pelatihan dan Pengembangan  

 Berbagai teknik latihan dan pengembangan telah dikenal baik 

teknik-teknik on the job maupun off the job.  Dalam pemilihan suatu 

teknik tertentu yang akan digunakan dalam latihan atau 

pengembangan, ada beberapa “trade-offs”, ini berarti tidak ada teknik 

yang selalu terbaik dan metode terbaik tergantung pada : (1) Efektifitas 

biaya, (2) Isi program yang diinginkan, (3) Kesesuaian fasilitas, (4) 

Preferensi dan kemauan peserta, (5) Preferensi dan kemampuan 

instructor dan pelatih, (6) Prinsip-prinsip belajar. Selanjutnya, tingkat 

pentingnya enam trade-offs tersebut tergantung pada situasi. Sebagai 

contoh, efektifitas biaya mungkin merupakan faktor minor pada 

program latihan pilot pesawat terbang dalam manuver-manuver 

berbahaya. 

  Latihan dan pengembangan on the job bisa berupa (1) instruksi 

kerja, (2) rotasi jabatan, (3) pemberian petunjuk (coaching), (4) 

magang (apprenticeship atau assistantship), dan (5) pimpinan 

bayangan (junior boards). Sedangkan latihan dan pengembangan off 

the job dapat dilakukan dengan (1) teknik-teknik pemberian informasi 

yang terdiri dari studi sendiri dengn modul-modul presentasi video, 

kuliah, penggunaan film dan televisi, konferensi buatan, dan studi 

kasus di universitas atau lembaga pendidikan lainnya; serta (2) 

program program perilaku yang terdiri dari studi kasus, vestibule 

training, permainan peranan (role playing), simulasi, belajar yang 
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diprogramkan dan penggunaan laboratorium. Dalam praktek biasanya 

suatu organisasi menggunakan berbagai teknik atau metode latihan dan 

pengembangan yang dikombinasikan atau secara berselang-seling  

sesuai dengan kebutuhan.  

 Pemanfaatan dan penilaian terhadap program pelatihan dan 

pengembangan biasanya didasarkan pada (1) motivasi yang ingin 

dicapai, baik menyangkut keaktifan maupun paritisipasi anggota; (2) 

dukungan anggota, yaitu kemampuan dan kemauan anggota 

memberikan umpan balik; (3) stimulus, dimana hal ini tergantung pada 

bahan yang diberikan, apakah menimbulkan kreatifitas atau tidak; (4) 

reaksi, yaitu apakah akan menghasilkan sifat psikomotorik atau tidak. 

 Untuk itu semua harus diperlukan persiapan dengan baik  : (1) 

mencari pembimbing yang memenuhi syarat, (2) menyiapkan mental 

anggota yang akan dikembangkan atau dilatih, (3) memberi petunjuk 

tentang maksud latihan dan pengembangan, (4) memberikan insentif 

yang cukup agar anggota tidak perlu memikirkannya, dan lebih 

mencurahkan pada program latihan dan pengembangan. 

 Apabila hal-hal yang telah diuraikan diatas dilaksanakan 

sebagaimana mestinya niscaya proses pelatihan dan pengembangan 

akan : 

1) Meningkatkan produktifitas anggota baik kuantitas maupun kualitas hasil 

kerja; 



 

 

20 

2) Meningkatkan kemandirian seseorang dalam melaksanakan tugasnya, 

menambah kreatifitas dan sifat inovatif, serta meningkatkan dinamika 

anggota; 

3) Menambah stabilitas dan keluwesan organisasi yang berarti dengan 

keluarnya anggota, organisasi tidak kehilangan dia karena anggota lain 

yang dapat menggantikannya, dan juga organisasi akan lebih dapat 

menyesuaikan diri terhadap perubahan karena para anggotanya merata 

kemampuannya sehingga dapat mengerjakan apa saja; 

4) Meningkatkan semangat kerja karena anggota telah dilengkapi dengan 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang cukup, dan tak akan 

khawatir tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul karena 

perubahan organisasi. 

2.1.4 Model Pelatihan 

Model pelatihan adalah suatu bentuk pelaksanaan pelatihan yang 

didalamnya terdapat program pelatihan dan tatacara peaksanaannya. Berdasarkan 

kategori dan jenis pelatihan lalu ditentukan suatu model pelatihan. Masing-masing 

model pelatihan memiliki tujuan dan prosedur penyelenggaraan yang berbeda-

beda (Noe. 2005: 156). Model-model pelatihan tersebut di antaranya : 

1) Public vocational training 

Bertujuan untuk memberikan latihan kepada tenaga kerja. Pelatihan ini 

dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan diselenggarakan di luar organisasi atau 

perusahaan. 

2)  Apprentice training 
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Latihan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan arus pegawai baru yang 

tetap dan serba bisa. Prosedur latihan di dalam kelas. Praktek kerja lapangan 

berlangsung dalam jangka waktu lama dengan pengawasan trus menerus. Seorang 

apprentice atau orang yang magang adalah seseorang yang mempelajari suatu 

keterampilan tetapi tidak bias mencapai tingkatan dimana dia bisa bekerja tanpa 

pengawasan. 

3) Vestibule training (off the job training) 

Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mengajarkan keterampilan, agar 

peserta pelatihan yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, sehingga dana yang 

dikeluarkan cukup mahal untuk membayar tempat khusus pelatihan yang meniru 

kondisi kerja sesungguhnya, misalnya menyewa gedung, dan sebaiknya tersedia 

duplikasi peralatan sebagai persiapan lain jika terjadi kerusakan peralatan. 

4) On-the job training 

On the job training adalah pelatihan yang diselenggarakan didalam tugas-

tugas nyata atau latihan sambil kerja. Pelatihan ini akan lebih baik jika 

direncanakan sebelumnya. Banyak keuntungan dari pelatihan jenis ini, antara lain: 

realistic, mudah mengorganisasikan, mampu menstimulus tinggi motivasi, peserta 

mudah menyesuaikan diri, dan biaya sedikit. 

Selain itu, on the job training juga memiliki kelemahan. Diantaranya : 

trainer adalah pekerja yang baik tetapi tidak pintar memberikan ajaran dan 

terkadang adalah seorang yang antagonis, yang memberikan tugas tambahan yang 

sebenarnya tidak dibutuhkan, serta tanpa instruksi yang jelas. Trainee bisa gagal 

melaksanakan tugasnya karena tidak tahu apa yang harus dilakukan atau karena 
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minimalnya pengetahuan. Tujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan 

dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan 

tersebut. Didalam perusahaan atau organisasi, on the job trainning juga digunakan 

sebagai alat untuk kenaikan jabatan. 

5) Pre-employment training (pelatihan sebelum penempatan) 

Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

ditempatkan atau ditugaskan pada suatu organisasi untuk member latar belakang 

intelektual, mengembangkan seni fikir, dan menggunakan akal. 

6) Orientation training 

Orientation training atau latihan penempatan, sering disebut sebagai 

indoctrination atau induction. Pelatihan ini membantu penyesuaian awal para 

pekerja terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Pelatihan yang lebih banyak 

dilakukan dibanyak perusahaan ini bertujuan untuk mengenalkan karyawan baru 

dengan organisasinya, nilai-nilai yang dianut, serta hal lain yang berkaitan dengan 

lingkungan kerja baru. Tujuan dari diadakannya program pelatihan ini adalah :  

a. Meningkatkan pengetahuan karyawan seperti : peraturan perusahaan, 

upah, asuransi, dan produk.  

b. Membangun keterampilan dalam kebiasaan keamanan kerja dan 

kualitas produk. 

c. Membangun kepercayaan diri dalam perusahaan dan kebanggaan pada 

produk. 

7) Supervisor Training 
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Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sebagai 

pengawas dalam suatu perusahaan atau organisasi. 

8) Understudy training 

Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang cakap dalam 

jenis pekerjaan di lembaga tertentu. 

9) Sistem Kemagangan 

Sistem ini bertujuan menyiapkan tenaga terdidik dan terlatih dengan cara 

menempatkan tenaga yang sedang disiapkan itu sebagai tenaga kerja pada suatu 

lembaga selama jangka waktu tertentu dengan bimbingan tenaga ahli. 

 

2.1.5 Evaluasi Pelatihan  

Evaluasi pelatihan, Kirkpatrick dalam Cascio (2003: 240) menentukan 

empat kriteria untuk mengkategorikan hasil penelitian, yaitu : 

1) Reaction 

Mengukur impresi peserta pelatihan atau perasaan tentang program 

pelatihan yang telah dilakukan. Caranya dengan meminta komentar dari 

peserta pelatihan baik secara tertulis maupun dalam bentuk questioner. 

2) Learning  

Learning merupakan hal yang penting bagi pelatihan, untuk mengetahui 

apakah pelatihan sudah efektif. Materi yang telah disampaikan dapat 

dimengerti oleh peserta atau belum. Proses learning seringkali digunakan 

untuk mengetahui tingkat knowledge pada peserta pelatihan. 

3) Behaviour 
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Dalam behaviour bertujuan untuk menunjukan transfer positif yaitu antara 

apa yang dipelajari dengan yang diterapkan dalam pekerjaan. Kriteria ini 

ditunjukan melalui perubahan tingkah laku dalam pekerjaannya. 

4) Result 

Kriteria ini menggunakan penilaian yang lain dari program pelatihan 

dalam bentuk kontribusinya terhadap organisasi seperti mengurangi biaya, 

mengurangi tingkat absensi, menambah angka penjualan atau keuntungan 

bagi perusahaan. 

Dalam training ini evaluasi yang digunakan yaitu melalui kriteria learning. 

Menggunakan kriteria learning karena kriteria ini bertujuan untuk mengetahui  

apakah pelatihan ini dapat meningkatkan skill serta mengetahui apa yang telah 

dipelajari dalam pekerjaannya. Sehingga nantinya dapat diketahui pelatihan ini 

efektif atau tidak. 

 

2.2  Definisi Service excellence 

 Menurut Munir (1991: 182) pelayanan (service) adalah aktivitas 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 

faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam 

rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini 

menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur 

atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini 

pelanggan agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai 

dengan harapan mereka. 
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 Tjiptono (2005: 20) mengemukakan kualitas pelayanan/jasa adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut 

pendapat tersebut sebuah kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-

keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memnuhi 

keinginan pelanggan. Sedangkan menurut Siagian (1998: 56) 

pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan 

kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi 

segala kebutuhan mereka. Dengan demikian pelayanan merupakan 

upaya memberikan kesenangan-kesenangan kepada pelanggan dengan 

adanya kemudahan-kemudahan agar pelanggan dapat memenuhi 

kebutuhannya.  

 Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, 

klien, pasien) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh 

orang yang melayani maupun yang dilayani (Sugiarto, 2002: 162). 

 Penyajian mutu pelayanan dapat berbeda-beda pada setiap petugas 

atau perusahaan yang berbeda. Sentana (2006: 95) mengungkapkan 

bahwa penyajian mutu pelayanan yang berbeda dapat disebabkan oleh 

dua hal pokok, yang pertama sikap dan perilaku yang tidak dibentuk 

oleh standar perilaku yang distandarkan. Penyebab kedua adalah 

kualifikasi keterampilan (skill) petugas yang tidak terstandar, karena 
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pelatihan-pelatihan yang diberikan tidak menunjang terwujudnya 

persyaratan dalam uraian jabatan. 

 Pengertian pelayanan secara umum menurut Poerwadarminta 

(1991: 573) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk keperluan 

orang lain. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

dimana pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun (Kotler,2000: 548). Lebih lanjut, Kotler (2000: 

157) juga menguraikan perkembangan bentuk pelayanan yang 

berkembang dewasa ini sudah terdapat perusahaan-perusahaan yang 

menawarkan jasa pelayanan diberikan sebaik-baiknya dengan 

meningkatkan kualitas, diharapakan dapat meningkatkan konsumen 

pengguna jasa sebanyak mungkin. 

 Definisi dari pelayanan itu sendiri menurut Sugiarto (2002: 216) 

adalah upaya maksimal yang diberikan oleh petugas pelayanan dari 

sebuah perusahaan industri untuk memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan sehingga tercapai kepuasan. Pelayanan sering disebut 

sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan, artinya bahwa adanya 

suatu perbuatan yang dilaksanakan satu pihak terhadap pihak lain 

(Tunggal, 1996: 235). 

 Indarjati (2001: 34) memberikan pengertian layanan prima 

berdasarkan dua sudut pandang yaitu konsumen dan kompetisi. 

1) Konsumen atau pelanggan 



 

 

27 

Bila dilihat dari sisi konsumen, maka terdapat tiga kondisi yang dapat 

terjadi berkaitan dengan faktor pelayanan yang diberikan dan faktor 

harapan/ kebutuhan, yaitu : 

a. Harapan/ kebutuhan = layanan yang diberikan (konsumen puas) 

b. Harapan/ kebutuhan > layanan yang diberikan (konsumen tidak puas) 

c. Harapan/ kebutuhan < layanan yang diberikan (layanan prima/ service 

excellence) 

2) Kompetisi  

Layanan prima apabila dilihat dari sisi persaingan adalah melakukan 

perbandingan terhadap yang sudah maupun yang belum dilakukan baik 

oleh perusahaan maupun oleh pihak lain yang dianggap sebagai 

kompetitor. 

Tjiptono (2005: 20) memberikan pengertian mutu pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Parasuraman dkk. (2005) menyatakan bahwa mutu pelayanan yang 

dirasakan merupakan penilaian secara umum atau sikap yang 

berhubungan dengan keunggulan suatu pelayanan. Pelayanan selalu 

mengacu pada pribadi dan situasi yang ditimbulkan oleh pelayanan itu 

sendiri. Peranan  perilaku dalam pelayanan adalah penting, oleh sebab 

itu reaksi dan ketanggapan seseorang dalam suatu aktivitas akan 

langsung mempengaruhi satu sama lainnya yang pada akhirnya 

berpengaruh pada tujuan kelompok. 



 

 

28 

 Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan 

adalah pengukuran atau penilaian pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan suatu perusahaan yang dilihat dari cara pelayanan, dengan 

membandingkan apa yang mereka rasakan dengan apa yang mereka harapkan. 

2.2.1  Bentuk-bentuk Service (pelayanan) 

Pelayanan seperti diketahui di atas merupakan bentuk 

memenuhi apa-apa yang diharapkan pelanggan atas kebutuhan mereka. 

Pelayanan pada umumnya dibedakan atas dua. 

Berbagai bentuk pelayanan secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Pelayanan atas produk berbentuk barang, yakni pelayanan yang diberikan 

perusahaan atas produk perusahaan berupa barang yang berwujud. 

2) Pelayanan atas produk berbentuk jasa, yakni pelayanan yang diberikan 

perusahaan atas produk yang sifatnya tidak berwujud (tidak nyata). 

Menurut Lovelock seperti dikutip Tjiptono (2005) pelayanan/jasa 

dapat diklasifikasikan berdasarkan lima kriteria, yaitu: 

1) Berdasarkan sifat tindakan jasa 

2) Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

3) Berdasarkan tingkat cutomization dan judgement dalam penyampaian jasa 

4) Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

5) Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Menurut Moenir (1992) bentuk-bentuk dari pelayanan tersebut terdiri 

dari : 

1) Pelayanan dengan lisan 
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2) Pelayanan dengan tulisan 

3) Pelayanan dengan perbuatan 

 Pelayanan dengan lisan. Dalam pelayanan dengan lisan ini 

fungsi humas betul-betul diefektifkan sebagai kepanjangan tangan dari 

pemberian informasi kepada pelanggan. Dengan kata lain pelayanan 

lisan adalah komunikasi langsung kepada pelanggan. Pelayanan 

dengan tulisan. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini dilakukan 

berdasarkan pada jarak yang terlalu jauh antara pelanggan dengan 

produsen. Adapun pelayanan ini dapat digolongkan yaitu pelayanan 

berupa petunjuk dan pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan. 

Pelayanan dengan Perbuatan. Adapun pelayan yang dilakukan 

dengan perbuatan merupakan tindak lanjut dari suatu pekerjaan pada 

bagian pelayanan agar dapat beradaptasi langsung atau bertatap muka 

dengan pelanggan . Adanya penerapan bentuk pelayanan yang 

diberikan secara tidak langsung akan dapat memberikan kepuasan 

kepada para pelanggan. 

 

 

2.2.2  Determinan Service (pelayanan) 

Agar pelayanan memiliki kualitas, maka perusahaan harus 

memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan 

meningkatkan kualitas pelayanannya. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Berry dan kawan-kawan 

seperti dikutip Payne (2000: 148) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan dapat diidentifikasi lima aspek kunci sebagai 

berikut: 

1) Faktor fisik (tangibles): fasilitas fisik, perlengkapan, penampilan 

personil. 

2) Reliabilitas (reliability): kemampuan melakukan layanan atau jasa 

yang diharapkan secara meyakinkan, akurat dan konsisten. 

3) Daya tanggap (responsibility): kemauan memberikan layanan cepat 

dan membantu pelanggan. 

4) Jaminan (assurances): pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan 

karyawan menyampaikan kepastian dan kepercayaan. 

5) Empati (emphaty): perhatian individual kepada pelanggan. 

Untuk menciptakan kualitas pelayanan yang tinggi, Tjiptono 

(2005) mengemukakan secara garis besar strategi pemasaran pelayanan 

jasa yang pokok berkaitan dengan tiga hal berikut: 

1) Melakukan differensiasi kompetitif. Perusahaan jasa dapat 

mendeferensiasikan dirinya melalui citra di mata pelanggan, misalnya 

melalui simbol-simbol dan lambang-lambang yang mereka digunakan. 

Selain itu perusahaan dapat melakukan deferensiasi kompetitif dalam 

penyampaian jasa (service delivery) melalui 3 aspek yang dikenal 

dengan 3P dalam pemasaran jasa, yaitu : (1) Orang (people) yang 

dilatih agar dapat diandalkan, (2) Lingkungan fisik (physical 
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environement) yang dikembangkan dengan lebih atraktif, dan (3) 

Proses (process) penyampaian pelayanan yang dirancang dengan lebih 

superior. 

2) Mengelola kualitas jasa. Mengelola kualitas jasa adalah mengelola gap 

(kesenjangan) dalam hal (1) Gap antara harapan pelanggan dengan 

persepsi manajemen, (2) Gap antara persepsi manajemen terhadap 

pelanggan dan spesifikasi kualitas jasa, (3) Gap antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyempaian jasa, gap antara penyampaian jasa dan 

komunikasi eksternal, dan (4) Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa 

yang diharapkan. 

3) Mengelola produktivitas. Ada enam pendekatan yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan produktivitas jasa, yaitu (1) Penyedia jasa bekerja 

lebih keras atau lebih cekatan dari biasanya, (2) Meningkatkan 

kuantitas jasa dengan mengurangi sebagian kualitasnya, (3) 

Mengindustrialisasikan jasa tersebut dengan menambah perlengkapan 

dan melakukan standarisasi produksi, (4) Mengurangi atau 

menggantikan kebutuhan terhadap suatu jasa tertentu dengan jalan 

menemukan suatu solusi berupa produk, (5) Merancang jasa yang lebih 

efektif, (6) Memberikan insentif kepada para pelanggan untuk 

melakukan sebagian tugas perusahaan. 

Selanjutnya dapat dilihat pula bagaimana upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, seperti dikemukakan 

oleh Pusat Data dan Analisis Pilar (2000) yang menyatakan beberapa 
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prinsip yang mendukung prosedur pelayanan pelanggan yang efektif 

yaitu : 

1) Program pelayanan harus berkaitan dengan perusahaan. 

2) Program pelayanan harus dimulai dari manajemen puncak. 

3) Terpusat pada visi. 

4) Program pelayanan harus terintegrasi dalam manajemen. 

5) Memotivasi karyawan ujung tombak. 

6) Berpedoman pada hasil penelitian 

7) Melakukan pengukuran. 

8) Harus berkaitan dengan dengan prestasi dan penghargaan. 

9) Mampu mengkaitkan kualitas eksternal dengan internal. 

10) Pengembangan program pelayanan mesti didukung oleh pelatihan, 

program, seleksi, dan induksi. 

Parasuraman (Assauri, 2000) menyatakan ada 10 bagian yang 

dapat menjadi penentu kualitas pelayanan kepada pelanggan yaitu: 

1) Acces 

Melibatkan pendekatan pada setiap kontak yang terjadi antara 

perusahaan dengan pihak pelanggan. Dalam ini dimana adanya suatu 

hubungan yang sering dilakukan pihak perusahaan dengan pelanggan 

dalam memberikan informasi pada produk yang mereka tawarkan, dengan 

harapan pelanggan dapat mengetahuinya dengan jelas. 

2) Communication 
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Secara terus menerus memberikan informasi kepada pelanggan 

dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan 

dapat dengan mudah mengerti serta disamping itu perusahaan hendaknya 

dapat secara cepat dan tanggap dalam menyikapi keluhan dan komplen 

yang dilakukan oleh pelanggan. 

3) Competence 

Adanya suatu keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan agar 

dalam memberikan jasa kepada pihak pelanggan dapat dilaksanakan 

dengan optimal. Disini pengetahuan karyawan akan bentuk jasa yang akan 

mereka berikan kepada pelanggan dapat ditawarkan pada kondisi dan 

situasi yang sesuai, seperti melakukan pendekatan kepada para pelanggan 

yang ingin membeli produk yang dijual. 

4) Courtesy 

Dalam kegiatan ini adanya suatu nilai moral yang dimiliki oleh 

karyawan yang memberikan pelayanan kepada pelanggan yang tercermin 

dari pribadi karyawan seperti kesopanan, respek/respon yang cepat dalam 

menawarkan suatu produk kepada pelanggan, serta melakukan 

pertimbangan dalam mengambil inisiatif yang terbaik dalam menghadapi 

suatu pelayanan dan juga mengadakan kontak diantara para karyawan 

yang melakukan pelayanan. 

5) Credibility 

Perlunya suatu kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan, 

believability serta kejujuran. Dalam pelaksanaan ini, dimana adanya suatu 
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usaha yang maksimal dari sebuah perusahaan untuk berusaha 

menanamkan kepercayaan, sehingga perhatian yang tertuju kepada tujuan 

tersebut akan dapat memberikan suatu kredebilitias yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam masalah kredibilitas 

sangat berpengaruh pada nama perusahaan, reputasi perusahaan, 

karekteristik personal dalam melakukan kontak secara personal, adanya 

tingkat kesulitan yang dihadapi dalam menjual yang tentunya akan 

melibatkan tingkat interaksi yang positif dengan pelanggan. 

6) Reliability 

Adanya suatu pelibatan yang konsisten akan kinerja dari 

perusahaan dalam melihat ketergantungan mereka pada kondisi objektif 

pada saat melakukan pelayanan. Ini dapat diartikan juga adanya suatu 

upaya untuk melakukan kinerja perusahaan secara optimal dalam 

memberikan pelayanan yang benar pada saat pertama. 

7) Responsiveness 

Perlunya suatu kemampuan seorang pelayanan jasa untuk dapat 

membaca jalan pikiran pelanggan dalam mengharapkan produk yang 

mereka inginkan, sehingga pelanggan merasakan suatu perhatian yang 

serius dari pihak perusahaan akan harapan yang mereka butuhkan, dalam 

arti perusahaan dengan cepat mengambil inisiatif akan permasalahan yang 

dihadapi pelanggan. 

8) Secure 
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Adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan produk 

yang mereka beli, dengan demikian pelanggan merasa terbebas dari rasa 

ragu dan bimbang akan mutu dari produk yang mereka terima, tentunya 

pelayanan yang diberikan dapat memberikan suatu kepercayaan yang 

maksimal kepada pelanggan. 

 

9) Tangible 

Adanya pembuktian yang nyata dari tim penjualan akan bentuk 

fisik dari pelayanan yang mereka berikan, sehingga pembuktian tersebut 

akan dapat dapat membentuk suatu opini bagi pelanggan kearah yang 

positif. Tentunya perusahaan akan mengalami suatu tingkat kepercayaan 

tinggi pada masa mendatang. 

10) Understanding/knowing the customer 

Membuatu suatu ilustrasi yang objektif dengan membentuk suatu 

usaha dalam tindak lanjut berupa perbuatan sehingga dapat memberikan 

pengertian kepada pelanggan akan produk yang mereka butuhkan. 

Sentana (2006) mengungkapkan mengenai acuan pelayanan yaitu 

ketepatan (correct), kelengkapan (complete), kecepatan (concise), penampilan 

yang bersih (clean), memberikan perhatian (careful), sikap yang mempesona 

(charming), menyambut gembira (cheer), dan keakraban (chummy). 

Lupiyoadi (2003) menyatakan bahwa konsumen memegang peran cukup 

penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang 

diberikan perusahaan. Apabila dalam kenyataan yang diperoleh dibawah harapan 
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atau tidak sesuai dengan keinginan, konsumen akan kecewa sehingga hal ini akan 

merugikan perusahaan. Sedangkan rasa tidak puas konsumen dapat disebabkan 

antara lain oleh layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan juga 

perilaku dan tindakan personil (pertugas) yang tidak menyenangkan (Kotler, 

2000). 

Pasuraman dkk (dalam Tjiptono, 2005: 20) menyebutkan aspek 

– aspek dalam service excellence seperti : 

1) Bukti Fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

kebersihan (kesehatan), perbuatan baik, teratur dan rapi, berpakaian rapi 

dan harmonis. 

2) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera dan akurat, memuaskan, jujur, aman, tepat 

waktu, ketersediaan. Keseluruhan ini berhubungan dengan kepercayaan 

terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu. 

3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan karyawan untuk 

membantu para konsumen dan memberikan pelayanan itu dengan tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, cepat memperhatikan dan mengatasi 

kebutuhan pelanggan. 

4) Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, pengetahuan 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang memiliki staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu – raguan, memiliki kompetensi, percaya diri 

dan menimbulkan keyakinan kebenaran. 
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5) Empati (empaty), berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan secara ramah, 

menarik, memahami aspirasi pelanggan. Serta bersikap penuh dengan 

simpati. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka aspek yang digunakan untuk 

memberikan pelatihan peningkatan service excellence  adalah sebagai 

berikut : 

1) Bukti nyata, meliputi perbuatan baik, berpakaian rapi dan berpenampilan 

yang harmonis. 

2) Keandalan yaitu kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu, 

bertindak bijaksana, memiliki keterampilan hubungan antar pribadi, 

komunikasi dan pemahaman dibidang pekerjaannya. 

3) Daya tanggap yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa pelayanan dengan cepat, serta mendengar dan mengatasi 

keluhan secara efektif. 

4) Jaminan yaitu kemampuan untuk mendapatkan keyakinan dari para 

pelanggan dengan bersikap dan berperilaku yang dapat memberikan rasa 

aman dan rasa nyaman. 

5) Empati yaitu kemampuan untuk lebih peduli dan lebih perhatian terhadap 

kebutuhan pelanggan, melayani dengan ramah serta memahami aspirasi 

pelanggan. 
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2.1  Tugas dan Fungsi Satuan Petugas Pengamanan (sekuriti) 

 Keamanan dan pengamanan adalah suatu kegiatan yang bersifat 

dinamis dan pada prinsipnya dilaksanakan untuk mencapai 

kenyamanan dan diperoleh produktifitas kerja yang maksimal, 

mengingat tanpa adanya keamanan yang baik, pelaksanaan aktifitas 

perusahaan untuk mencapai produktifitas mustahil akan bisa tercapai. 

 

2.3.1 Tugas Pokok Sekuriti 

 Tugas pokok sekuriti adalah menyelenggarakan aktifitas keamanan 

dan ketertiban didalam area gedung dan area parkir kendaraan serta 

menjamin kelancaran aktifitas kerja para karyawan/ tamu terhindar 

dari segala bentuk gangguan keamanan. 

2.3.2. Fungsi Sekuriti 

 Sekuriti adalah bagian integral dari organisasi garis depan 

sekaligus pengamanan semua asset (personil, materiil, dokumen 

penting perusahaan, teritorial dan kebijaksanaan manajemen) yang 

ditugasi untuk melakukan pencegahan dan pengamanan dini terhadap 

terjadinya berbagai gangguan. Sebagai elemen dari POLRI, maka 

sekuriti juga mendapat tugas menangani awal permasalahan 

pelanggaran hukum yang terjadi di area perusahaan di lingkungan 

kerja perusahaan. 
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2.4  Pelatihan Service Excellence / Excellence Service Training 

2.4.1  Definisi 

 Excellence service training adalah kegiatan yang dirancang khusus 

dengan teknik-teknik pemberian informasi, role playing, simulasi, 

studi kasus, group discussion  dan pembelajaran melalui modul yang 

berisi tentang materi pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan terhadap pelanggan dan karyawan perusahaan. 

 

 

2.4.2  Metode Pelatihan 

 Metode pelatihan yang akan digunakan dalam Excellence Service 

Training ini antara lain yaitu;  

1) Ceramah 

Peserta dikondisikan untuk menerima materi yang diberikan oleh trainner 

dengan ditambahkan sesi tanya jawab. 

2) Simulasi 

Peserta nantinya akan mempraktekkan hasil yang didapat dari metode 

ceramah yang telah diberikan oleh trainner.  

3) Roleplay 

Peserta dikondisikan menghadapi keadaan seperti dilapangan. Dihadapkan 

dengan bermacam-macam konsumen  dan karyawan  nantinya peserta 

diminta untuk memberikan pelayanan sesuai dengan pengetahuan yang telah 

peserta dapatkan. 
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4) Group discussion 

Peserta diminta untuk berdiskusi secara berkelompok, membahas dan 

menganalisa studi kasus yang diberikan oleh trainer, dengan begitu 

diharapkan peserta mampu memahami secara lebih dalam kaitannya dengan 

materi yang telah diberikan oleh trainer. 

2.4.3  Aspek yang dituju dalam Excellence  Service Training 

 Aspek yang akan ditingkatkan dalam pelatihan ini adalah  

1) Bukti Fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai kebersihan (kesehatan), perbuatan baik, teratur dan rapi, 

berpakaian rapi dan harmonis. 

2) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera dan akurat, memuaskan, jujur, aman, tepat 

waktu, ketersediaan. Keseluruhan ini berhubungan dengan kepercayaan 

terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu. 

3) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan karyawan untuk 

membantu para konsumen dan memberikan pelayanan itu dengan tanggap 

terhadap kebutuhan pelanggan, cepat memperhatikan dan mengatasi 

kebutuhan pelanggan. 

4) Jaminan (assurance), yaitu mencakup kemampuan, pengetahuan 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang memiliki staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu – raguan, memiliki kompetensi, percaya diri dan 

menimbulkan keyakinan kebenaran. 
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5) Empati (empaty), berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan secara ramah, 

menarik, memahami aspirasi pelanggan. Serta bersikap penuh dengan 

simpati. 

Aspek-aspek ini diharapkan dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan pelatihan. Hal ini didasari dari teori yang diungkapkan 

oleh Amstrong (1992) yang menyatakan bahwa dalam pelatihan harus 

digunakan teori belajar sebagai berikut : 

1) Reinforcement yang bernilai positif diberikan pada peserta yang 

berhasil menyelesaikan tugas. Hal ini dilakukan agar peserta terus 

termotivasi untuk belajar. 

2) Cognitive theory, berupa teori-teori yang menggambarkan cara 

individu untuk mngenali dan mengidentifikasi masalah serta 

bereksperimen untuk menemukan solusinya. Berdasarkan teori 

kognitif, apabila individu berhasil menemukan sendiri solusinya, maka 

hal itu akan lebih lama disimpan di dalam memorinya. Teori kognitif 

mempunyai dasar pemikiran discovery atau do it yourself.  

3) Experiential learning yang terdiri dari 4 tahapan yang berlangsung 

seperti suatu siklus, yaitu pengalaman nyata; observasi dan refleksi 

tahapan pengalaman; pembentukan konsep abstrak dan generalisasi 

yang menjelaskan pengalaman dan penentuan bagaimana hal itu dapat 

diterapkan, serta menguji implikasi konsep pada situasi baru. 
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Dengan menggunakan dasar teori diatas, menjelaskan bahwa 

pemahaman excellence service sekuriti dapat ditingkatkan dengan 

metode pelatihan yang didasarkan pada teori belajar dalam pelatihan 

yang diungkapkan oleh Amstrong. Penulis meyakini bahwa aspek-

aspek dalam excellence service dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan pelatihan karena pada dasarnya pelatihan adalah suatu 

proses belajar. Sedangkan untuk meningkatkan excellence service 

dapat dilakukan dengan proses belajar. Salah satunya dengan 

excellence service training. 

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya penelitian-

penelitian terdahulu yang mengungkapkan adanya efektifitas pelatihan 

dalam upaya meningkatkan aspek tertentu hingga berpengaruh pada 

peningkatan kinerja yang diharapkan. Penelitian terdahulu tersebut 

antara lain  tesis “Pelatihan Service Excellence pada Pramuniaga 

Pasaraya Sri Ratu Pemuda Semarang” (Handayani Catharina, 2008), 

tesis “Pelatihan Service Excellence Skill Unit Pelayanan Medis Rumah 

Sakit Bhayangkara AKPOL Semarang” (Rakhman Alief, 2006). 

2.4.4 Tujuan Pelatihan Excellence Service 

Pada umumnya tujuan utama pelatihan berhubungan erat dengan jenis 

pelatihan yang digunakan. Sebelum menetapkan tujuan penelitian, pelatihan harus 

sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pelatihan  menurut Cushway (2002: 116) adalah 

meraih perubahan dalam pengetahuan, keahlian, pengalaman, tingkah laku, atau 
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sikap yang akan meningkatkan keefektifan karyawan. Secara khusus pelatihan 

excellence service ini akan digunakan untuk :  

1) Mengembangkan keahlian dan kemampuan individu untuk memperbaiki 

kinerja pelayanan. 

2) Membiasakan pegawai dengan system, prosedur, dan metode bekerja yang 

baru. 

3) Membantu pegawai dan pendatang baru menjadi terbiasa dengan 

pelayanan yang diberikan. 

4) Membantu individu/ peserta untuk menggali kemampuan diri. 

Tujuan pelatihan excellence service training  ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman excellence service sekuriti PT. Meka 

Adipratama melalui pemberian pelatihan dan pengetahuan excellence 

service.  

2.4.5 Manfaat Pelatihan Excellence Service 

Manfaat pelatihan adalah untuk membantu karyawan dalam peningkatan 

dan pengembangan pribadi mereka terutama dalam hal keterampilan untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas produktifitasnya dalam rutinitas kinerjanya.  

Ahli atau pakar pelatihan lain yang juga mengemukakan 

mengenai manfaat pelatihan adalah Werther dan Davis (1996) dan 

Mathis dan Jackson (2003). Keduanya memiliki prespektif yang 

berbeda mengenai manfaat pelatihan organisasi. Secara umum, 

Werther dan Davis (1996) menyatakan manfaat pelatihan yang 



 

 

44 

mengacu kepada individu dan organisasi. Manfaat tersebut antara lain 

adalah  

1) Membantu individu dalam mengambil keputusan dan memecahkan 

masalah dengan efektif. 

2) Meningkatkan motivasi untuk berkembang dan mencapai sesuatu yang 

lebih. 

3) Meningkatkan dan mencapai pengembangan diri dan kepercayaan diri 

yang baik. 

4) Membantu individu menghadapi stress, ketegangan, frustasi dan konflik. 

5) Membantu individu dalam mengembangkan kemampuan belajar. 

6) Membantu individu dalam mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan mengenai kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi dan 

sikap yang tepat. 

7) Meningkatkan kepuasan kerja. 

8) Membantu menghilangkan ketakutan individu dalam melaksanakan tugas-

tugas baru. 

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2003) lebih menitik 

beratkan manfaat pelatihan bagi income organisasi, di mana pelatihan 

dinilai dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan dalam suatu bisnis. 

Hal ini dialami oleh Motorola dan Microsoft yang telah membuat suatu 

pelatihan sebagai bagian dari paket penjualan produk dan servis 

kepada konsumen. Selain itu, keuntungan dari pelatihan adalah untuk 

meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan tentang penggunaan 
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atau manfaat produk dan servis yang telah dibelinya. Dengan 

demikian, pelatihan akan membantu meningkatkan retensi pelanggan 

dan dalam jangka panjang akan meningkatkan penghasilan perusahaan.  

Dalam excellence service training ini, manfaat pelatihan yang 

akan dilakukan antaralain:  

1) Peserta berkesempatan secara khusus untuk menggali kemampuan diri 

2) Peserta berkesempatan mengembangkan kemampuan belajar, 

khususnya tentang tugas dan fungsi pokok sekuriti 

3) Peserta mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai aspek-

aspek excellence service 

4)  Peserta dapat lebih mencintai dan menghargai pekerjaannya 

5) Peserta mampu membedakan service dan excellence service 

6) Waktu refresh kepada para peserta, setelah sekian tahun tidak pernah 

mendapatkan pengetahuan khusus tentang pelayanan dan pelatihan 

sekuriti. 

 

2.5  Efektifitas Excellence Service Training Terhadap Peningkatan 

Pemahaman  Excellence Service. 

Kemampuan excellence service  pada dasarnya berasal dari 

pembentukan perilaku selama proses perkembangan individu dalam 

lingkungannya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan 

lingkungannya, pendidikan, pengalaman, usia dan informasi yang 

diperoleh dari luar individu. Dalam hal ini, peneliti ingin mengadakan 
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pelatihan tentang excellence service karena pembelajaran, penanaman 

nilai-nilai kehidupan mengenai melayani dan pengalaman merupakan 

sumber dari penggerak seseorang melakukan suatu pelayanan tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun, yang nantinya akan berwujud 

pada peningkatan pemahaman service excellence  peserta training itu 

sendiri.  

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang 

mampu dengan sukarela memberikan pelayanan terhadap oranglain 

atau bahkan senang jika dapat melayani dan membantu oranglain. Hal 

tersebut dapat dikarenakan adanya nilai-nilai yang telah tertanam 

dalam diri individu itu sendiri karena adanya penanaman nilai-nilai 

dari orangtua dan dipegang teguh oleh pribadi itu sendiri, sehingga 

individu tersebut tidak pernah merasa tertekan ketika harus melayani 

atau membantu orang lain. Hal lain yang menjadikan seseorang dengan 

sukarela atau bahkan tidak tergerak sama sekali untuk melakukan suatu 

pelayanan kepada orang lain antara lain dikarenakan individu tidak 

mengetahui tata cara dan hal-hal yang berkaitan dengan suatu bentuk 

pelayanan, atau individu belum menyadari adanya keterkaitan antara 

pelayanan yang individu berikan terhadap penghargaan yang diberikan 

oleh diri individu tersebut dari orag lain yang mereka layani.  

Dari sisi tugas dan peran peserta sebagai sekuriti sebuah 

perusahaan, bentuk perilaku melayani pelanggan dan karyawan 

perusahaan merupakan kewajiban utamanya, yang barangkali belum 
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mereka sadari karena selama ini mereka belum mendapatkan 

pengetahuan tersebut. 

Dengan menguasai pengetahuan excellence service  dengan baik, 

diharapkan nantinya sekuriti mampu menjalankan tugasnya khususnya 

dalam hal pelayanan yaitu melayani dengan baik. Hal ini sangat 

penting untuk tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai perusahaan 

dalam menjaga kenyamanan para karyawan dan pelanggan perusahaan.  

 

2.6. Tolok Ukur Keberhasilan Pelatihan Excellence Service  

Keberhasilan pelatihan ini diukur dengan menggunakan skala 

service excellence berdasarkan pada aspek-aspek pelayanan yang telah 

disampaikan oleh Pasuraman dkk (dalam Tjiptono, 2005: 20). Skala ini 

akan dipergunakan dalam pengukuran akhir yaitu setelah pelatihan 

dilakukan. Pengukuran akan dilakukan 2 minggu setelah pelatihan 

melalui multiple assesment yaitu penilaian dari rekan kerja dan atasan 

langsung yaitu HRD. Pengukuran ini akan melalui tiga tahap evaluasi, 

antara lain evaluasi terhadap reaksi yaitu reaksi terhadap pelaksanaan 

pelatihan yang diperoleh dengan menggunakan tes evaluasi reaksi, 

kemudian evaluasi belajar yaitu evaluasi terhadap proses belajar yang 

diperoleh, dan terakhir adalah evaluasi perilaku yaitu evaluasi terhadap 

perubahan perilaku yang terjadi setelah proses pelatihan berlangsung 

(Kirkpatrik dalam Noe, 2005: 203).  
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 Pelatihan service excellence dikatakan mampu meningkatkan 

apabila pelayanan yang diberikan oleh security menunjukkan 

pelayanan yang lebih baik daripada sebelum diberikan perlakuan. 

 

Tabel. 1.1 

Tolok Ukur Keberhasilan 

No. Aspek Tolok Ukur keberhasilan 

1. 

Reliability 

a. Peserta melakukan salam dengan sikap 

sempurna secara tulus ( ucapan “Selamat 

pagi / siang/ sore/ malam” ) kepada 

karyawan yang memasuki area kantor. 

b. Peserta mengatur kelancaran arus lalu lintas 

kendaraan masuk/ keluar area kantor 

(mengarahkan ketempat parkir yang 

tersedia). 

c. Peserta memastikan tempat parkir kendaraan 

karyawan sudah pada tempatnya. 

2. 

Daya Tanggap 

a. Peserta mampu mengarahkan tamu/ 

pengunjung ke karyawan perusahaan yang 

dituju. 

b. Peserta sigap dalam memberikan pelayanan 

/ service kepada karyawan/ tamu 

3. 

Jaminan 

(assurance) 

a. Peserta mencatat setiap tujuan/ keperluan 

setiap tamu yang memasuki area lingkungan 

kantor.  

b. Peserta memastikan dan mencatat setiap 

karyawan yang melakukan lembur dan 

melakukan pencatatan terhadap karyawan 

yang paling akhir meninggalkan kantor. 
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.4. 

Empati 

a. Peserta tanggap terhadap setiap keluhan/ 

laporan dari karyawan / tamu perusahaan.  

b. Peserta membantu karyawati yang akan  

menyeberangi jalan raya setelah jam kantor 

selesai. 

5. 

Tangible/ bukti nyata 

a. Peserta berpenampilan rapi (mengenakan 

seragam lengkap).  

b. Peserta berkomunikasi dengan ramah dan 

santun, kepada setiap kayawan dan tamu 

yang ada di area lingkungan kantor. 

 

2.7. Kerangka Pikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pengaruh Pelatihan Excellence Service 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi excellence 

service 

 

1. Pengetahuan/ 

knowledge 

2. Keahlian/ skill 

 

Teori Pasuraman dkk. 

(dalam Tjiptono, 2005: 20) 

1. Reliabilitas 

2. Daya Tanggap 

3. Jaminan 

4. Empati 

5. Bukti Fisik 

 
Pelatihan  

Excellence Service 

- Penyadaran nilai nilai hidup 

- Konsep dasar security 

- Komponen dasar excellence service 

- Indikator standar sikap excellence service 

- Role play 

- komitmen 

 

Pengetahuan 

Excellence Service 

Manfaat Pelatihan Excellence Service : 

1. Manfaat untuk individu 

2. Manfaat untuk perusahaan 

Pengetahuan Excellece 

Service meningkat 
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2.8.1 Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori diatas maka hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

 Pelatihan excellence service efektif dalam peningkatan pemahaman service 

excellence sekuriti PT. Meka Adipratama Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan mengisi kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian 

merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang memiliki karakteristik kerja ilmiah, 

yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan, kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 

terkendali, objektif dan tahan uji (Azwar, 2004: 2). 

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan 

metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu  jenis dan desain penelitian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas, dan metode analisis data. 

3. 1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Azwar (2004: 5) mengklasifikasikan penelitian menjadi dua macam, yaitu 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Adapun penelitian yang digunakan 

peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena menekankan analisis 

data-data numerical (angka) yang diolah melalui metode statistika.  

Adapun jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini adalah pendekatan eksperimental. Latipun (2008: 8) mengatakan bahwa 

penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan 

manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku 

individu yang diamati. 
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Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, jenis penelitian yang akan 

dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian eksperimen kuasi. Latipun (2008: 97) 

menjelaskan bahwa eksperimen kuasi adalah eksperimen yang dilakukan tanpa 

melakukan pengendaliannya secara ketat terhadap variabel-variabel yang tidak 

dikehendaki pengaruhnya (yang merupakan sumber invaliditas) terhadap variabel 

terikat. 

Penelitian eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab 

akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan cara mengeliminir atau mengurangi faktor-faktor lain yang mengganggu. 

Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk menilai akibat dari suatu perlakuan 

(Arikunto, 2003: 3). Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 

terhadap variabel yang akan datang (Arikunto, 2003: 11). Disebut yang akan 

datang karena sebenarnya variabel didatangkan atau diadakan oleh peneliti dalam 

bentuk perlakuan (treatment), yang terjadi dalam eksperimen.  

Penelitian ini sengaja diberikan suatu perlakuan, dalam hal ini adalah 

pemberian pelatihan service excellence yang kemudian diharapkan dari perlakuan 

tersebut akan meningkatkan service excellence pada sekuriti PT. Meka 

Adipratama Semarang. Kemudian untuk menganalisis hasil data yang diperoleh 

maka menggunakan pendekatan kuantitatif di mana dalam penghitungannya 

menggunakan metode statistik. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian. Desain penelitian eksperimental merupakan bagian 
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penting dalam metode penelitian eksperimental karena menunjukkan bagaimana 

suatu penelitian eksperimental dilakukan. 

Rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain 

eksperimen, yaitu One Group Pre-test Post-test design. Dalam desain eksperimen 

ini pengukuran dilakukan dua kali, yaitu: sebelum dan sesudah perlakuan 

diberikan, dan pengaruh perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran awal 

kemampuan service excellence yang dilakukan seorang sekuriti (T1) dan 

pengukuran akhir kemampuan service excellence yang dilakukan seorang sekuriti 

(T2). Skema rancangan dapat digambarkan sebagai berikut (Suryabrata, 1998:55): 

Tabel 3.1 

One Group Pre-test Post-test design 

Keterangan: 

T1 : Pengukuranawal (Pre-test) 

X  : Perlakuan (Treatment) 

T2 : Pengukuranakhir (Post-test) 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. 

Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek yang mempunyai 

variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu (Sugiyono, 2006: 2). 

Dalam hal ini, akan dijelaskan tentang jenis variabel serta hubungan antar variabel 

yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan. 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitan ini, peneliti membedakan variabel penelitian menjadi dua 

macam yaitu: 

1) Variabel bebas/ variabel independen  

T1                     X                   T2  
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Variabel bebas/ variabel independen yaitu variabel yang variasinya 

mempengaruhi variabel lain atau variabel yang pengaruhnya terhadap variabel 

lain ingin diketahui (Azwar, 2004: 62). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

service excellence training. 

2) Variabel tergantung/ variabel dependen  

Variabel tergantung/ variabel dependen yaitu variabel penelitian yang 

diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Dalam 

penelitian ini, variabel dependennya adalah service excellence. 

3.2.2 Definisi operasional variabel penelitian  

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karekteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2004:74). Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi ambiguitas 

serta untuk memperjelas indikator dari variabel yang akan diteliti. Adapun definsi 

operasional dari penelitian ini antara lain: 

1) Service excellence  

Suatu perbuatan yang dilakukan untuk seseorang sebagai penerima pelayanan 

yang akan menikmati sesuatu manfaat atau merasa senang atau puas. Pelayanan 

diukur berdasarkan aspek-aspek yang harus ditunjukan oleh sekuriti yaitu 

reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Skor tinggi 

mengindikasikan pelayanan yang diberikan tergolong baik. Apabila skor rendah, 

maka hal tersebut mengindikasikan pelayanan tergolong rendah/ buruk. 

2) Service excellence Training 
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Service excellence training adalah program yang dirancang khusus berisikan 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dasar yang harus dimiliki seorang 

sekuriti dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada konsep dasar 

service excellence yang terdiri dari 5 aspek utama service excellence yaitu 

reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti nyata yang bertujuan untuk 

meningkatkan service excellence pada sekuriti. Pelatihan ini diberikan selama 7 

jam yang terbagi menjadi 5 sesi dalam 1 hari pelaksanaan.  

3.2.3  Hubungan antar Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian tentunya saling berhubungan antara 

variabel satu dengan variabel yang lain. Hubungan antar variabel dapat 

ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Pengaruh Pelatihan terhadap service excellence skill 

 

Keterangan : 

X : Variabel Eksperimen/ bebas (pelatihan) 

Y : Variabel Terikat (Excellence Service) 

 

Variabel eksperimen mempengaruhi variabel terikat. Secara teoretis dapat 

dijelaskan bahwa hubungan antar variabel bersifat interaksi di mana (X) 

merupakan variabel bebas (independent) yaitu Pelatihan dan (Y) merupakan 

variabel terikat (dependent) yaitu service excellence skill. Berdasarkan keterangan 

di atas (X) yaitu Pelatihan dapat mempengaruhi (Y) yaitu service excellence. 

Pelatihan service 

excellence (X) 

Service excellence  

(Y) 
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3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2003: 130). Populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 8 orang, yaitu 4 orang sekuriti PT. Meka Adipratama Semarang dan 

4 orang sekuriti PT. Meka Adipratama Yogyakarta. Sampel penelitian adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2003: 131), dikarenakan 

jumlah populasi yang sangat terbatas yaitu 8 orang, maka peneliti menggunakan 

seluruh populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Lokasi untuk masing-

masing populasi Semarang dan Yogyakarta tidak dapat digabungkan menjadi 1 

lokasi pelatihan maka peneliti melakukan pelatihan sebanyak dua kali, yaitu 

sekuriti PT. Meka Adipratama Semarang dilanjut hari berikutnya sekuriti PT. 

Meka Adipratama Yogyakarta. 

3.4     Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data penelitian adalah pengumpulan data 

menggunakan tes prestasi sebagai data primer dan checklist untuk data sekunder. 

Anne Anastasi dalam bukunya Psychological Testing (1976) mengatakan bahwa 

tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran  yang objektif dan standar 

terhadap sampel perilaku. Sedangkan Frederick G. Brown (1976) mengatakan 

bahwa tes adalah prosedur yang sistmatik guna melatih sampel perilaku seseorang 

sedangkan Lee J.Cronbach mengemukakan dalam bukunya Essentials of 

Psychologycal Testing (1970) Bahwa yang dimaksud dengan tes yaitu”…a 
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systematic procedure for observing a person’s behavior and describing it with the 

aid of a numerical scale or a category systems”. Dari beberapa pengertian yang 

ada dapat disimpulkan bahwa : 

1) Tes adalah prosedur yang sistematik. Artinya aitem-aitem dalam 

tes disusun menurut cara atau aturan tertentu, prosedur admnistrasi tes dan 

pemberian angka (scoring) terhadap hasilnya harus jelas dan signifikan 

secara terperinci, dan setiap orang yang mengambil tes itu harus mendapat 

aitem-aitem yang sama dalam kondisi yang sebanding. 

2) Tes berisi sample perilaku. Artinya betapapun panjangnya suatu 

tes, aitem yang ada didalamnya tidak dapat mencakup seluruh isi materi 

yang mungkin ditanyakan, dan kelayakan suatu tes tergantung pada sejauh 

mana aitem-aitem dalam tes itu mewakili secara representative kawasan 

perilaku yang diukur. 

3) Tes mengukur perilaku. Artinya aitem-aitem dalam tes 

menghendaki agar subjek menunjukkan apa yang diketahui atau apa yang 

telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan atau 

mengerjakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh tes. 

Tes prestasi service excellence skill berfungsi untuk mengukur 

tingkat pengetahuan subjek. Untuk tabel blueprint excellence service 

skill yaitu : 
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Tabel 3.3  

Blueprint Service Excellence Skill 

 

Variabel Aspek Indikator Item Jumlah 

 

 

 

 

 

Service 

Excellence 

Reliability 

Memberikan pelayanan 

yang akurat sejak pertama 

kali 

1,3,7,12,19 5 Mengucapkan salam 

Menyampaikan jasanya 

sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati 

Daya Tanggap 

Sigap dalam memberikan 

pelayanan 

2,4,5,14,23 5 
Kesediaan dan 

kemampuan membantu 

pelanggan 

 

 

Jaminan 

 

Memastikan keamanandan 

kenyamanan pelanggan 

 

 

6,8.13,16 

 

 

 

4 

 

Menumbuhkan 

kepercayaan  

 

terhadap pelanggan 

 

Menguasai pengetahuan 

dan kompetensi 
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bidangnya 

Empati 

Membantu setiap tamu 

yang membutuhkan 

bantuan 

11,15,18,22,25 5 
Tanggap terhadap setiap 

keluhan dan  

 

Bukti Fisik 

Berpenampilan rapi 

9,10,17,20,21,24 6 
Berkomunikasi dengan 

ramah 

 2

5 

 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini 

merupakan alat pengumpul data yang utama. Pemberian skor adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Tabel skoring tes prestasi excellence service skill aitem favorable 

Alternatif Jawaban Skor 

Benar 1 

Salah  0 

 

Dalam tes ini masing-masing soal akan mempunyai bobot 4%, 

jadi keseluruhannya akan berjumlah 25 soal tes dan totalnya 100%. 

Soal tes berjumlah 25 dikarenakan efektifitas pertanyaan dan waktu 
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mengerjakan yang pendek. Dengan jumlah yang tidak relative banyak 

dan waktu mengerjakan yang sebentar diharakan hasil tes bisa lebih 

efektif. 

3.5 Jenis soal tes prestasi 

Penulisan soal yang digunakan adalah penggunaan aitem pilihan ganda 

diantaranya item tipe pilihan ganda untuk materi atau aspek reliability, daya 

tangkap,  jaminan, empati dan bukti fisik. 

3.6 Analisis Item 

3.6.1 Analisis indeks kesukaran 

Taraf kesukaran suatu item dinyatakan oleh suatu indeks yang dinamakan 

indeks kesukaran item yang disimbulkan oleh huruf p (azwar, 2003: 134). Indeks 

kesukaran item dirumuskan dalam prosentase atau rasio antara penjawab dengan 

benar dengan banyaknya penjawab. Formulasi yang digunakan adalah   

p = 
  

 
  

keterangan :    

ni = banyaknya peserta yang menjawab item dengan benar 

N = banyaknya peserta yang menjawab item   

 

Tabel 3.5 

Tabel analisis indeks kesukaran item 

Interval p Criteria 

p = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < p ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < p ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < p ≤ 1,00 Mudah 

P = 1,00 Sangat mudah 
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3.6.2 Analisis daya pembeda item 

Daya pembeda item dapat diartikan sebagai kemampuan item dalam 

membedakan antara peserta yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dan peserta 

yang mempunyai kemampuan rendah. Daya pembeda item disimbolkan dengan 

huruf d (azwar, 2003: 134). Formulasinya adalah : 

  
   

  
 
   

  
 ----------------------------- (1) 

Keterangan : 

n : daya pembeda atau diskrimiinasi item 

   : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi 

    : banyaknya penjawab dari kelompok tinggi 

      : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah   

      : banyaknya penjawab dari kelompok rendah 

 

Tabel 3.6 

Tabel analisis daya pembeda item 

Daya pembeda Criteria 

0,40 – lebih Sangat baik 

0,30 – 0,39 Baik 

0,20 – 0,29 Cukup 

 Kurang dari 0,19  Jelek 

 

 

3.7 Validitas Eksperimen  

Validitas eksperimen dalam penelitian ini menggunakan replication 

experiment, yaitu melakukan replikasi atau pengulangan berarti mengulangi 

prosedur-prosedur yang digunakan disebuah eksperimen untuk menetapkan 

apakah hasil yang sama akan diperoleh untuk kesekiankalinya. Karakter metode 

replikasi dalam artian penelitian yang dibuat harus reliabel. Sebagai sebuah 



 

 

62 

karakteristik dari ilmu pengetahuan, replikasi diartikan sebagai hasil penelitian 

yang diulang dan hasil penelitian harus sama apabila penelitian tersebut diulang. 

Ketika peneliti melakukan replikasi, maka akan ada dua kemungkinan keadaan. 

Yakni replikasi tersebut berhasil atau tidak. Replikasi dikatakan berhasil apabila 

hasil replikasi tersebut reliabel, dan dikatakan tidak berhasil apabila apabila ada 

dua alasan. Pertama replikasi tidak berhasil karena fenomena tidak benar-benar 

ada, kedua hasil replikasi sifatnya sangat halus. Replikasi dalam eksperimen  

dapat mengubah beberapa eksperimen yang tidak signifikan dalam eksperimen. 

Dan elemen ini dapat menghasilkan perubahan respon pada subyek. Cara ini 

adalah cara terbaik untuk menetapkan apakah temuan yang diperoleh dalam 

sebuah eksperimen reliabel (John J. Shaughnessy, 2007: 258) dalam Metodologi 

penelitian psikologi. 

3.8 Rancangan Analisis Data  

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu pelatihan service excellence 

berpengaruh dalam peningkatan pemahaman service excellence, data yang 

diperoleh dari sumber data akan diolah kembali atau dianalisis, yaitu dengan 

menggunakan rumus Wilcoxon Signed Ranks Test , untuk mengetahui perbedaan 

signifikan pre-test dan post-test. Rumus ini digunakan karena jumlah subjek yang 

dibawah 30 orang dan masuk dalam kriteria nonparametrik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah tentang keefektifan pelatihan untuk 

meningkatkan pemahaman tentang service excellence sekuriti di PT Meka 

Adipratama. Penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh hasil yang sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui keefektifan pelatihan untuk 

peningkatan kualitas pelayanan sekuriti PT. Meka Adipratama. Pada bab ini akan 

diuraikan proses, hasil dan pembahasan penelitian. Adapun hal-hal yang akan 

dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut: 

4.1 Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian diharapkan dapat memperlancar penelitian yang akan 

dilakukan. Persiapan dilakukan meliputi perijinan, kesepakatan dengan trainer, 

persiapan tempat penelitian, informasi kegiatan pelatihan, dan pretest-postest. 

Adapun rangkaian persiapan sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Rangkuman persiapan penelitian 

No. Hari, tanggal Kegiatan 

1 7 Agustus 2012 Membuat surat ijin penelitian dari Fakultas  

2 10 Agustus 2012 a. Melakukan koordinasi dengan HRD PT. Meka 

Adipratama  ( Ibu Fitria ) berkaitan dengan tujuan 

penelitian 

b. Membuat rancangan pedoman observasi 

3 

 

13-20 Agustus  

 

a. Melakukan observasi terhadap aktifitas sekuriti PT.  
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No. Hari, tanggal Kegiatan 

 2012 Meka Adipratama Semarang dan Yogyakarta 

4 3-20 September 

2012 

a. Membuat rancangan modul pelatihan 

b. Melakukan koordinasi dengan trainer dan fasilitator 

c. Membuat kesepakatan jadwal pelatihan dengan trainer 

dan fasilitator  

- Anna Undarwati, S.Psi ( Trainer ) 

- Rohmat Efendi ( Fasilitator 1 )   

- Rizki ( Fasilitator 2 ) 

5 11 Oktober 2012 a. Menginformaikan kepada semua pihak yang terlibat 

tentang pelaksanaan pelatihan, tempat dan waktu yang 

telah ditetapkan. 

b. Mendata kembali sekuriti yang akan menjadi subjek 

penelitian. 

c. Mempersiapkan ruang pelatihan 

d. Mempersiapkan properti dan perlengkapan pelaksanaan 

pelatihan 

6 16 Oktober 2012 a. Memberikan pre-test pada peserta pelatihan sebelum 

mendapatkan materi pelatihan (Sekuriti PT. Meka 

Adipratama Semarang) 

b. Memberikan lembar persetujuan pelatihan yang akan 

ditandatangani oleh peserta pelatihan berisi tentang 

persetujuan subjek mengikuti pelatihan dari awal sampai 

akhir pelatihan. 

c. Memberikan post-test  pada  peserta pelatihan setelah 

Lanjutan table 4.1  

mendapatkan materi pelatihan (Sekuriti PT. Meka 

Adipratama Semarang) 

4 18 Oktober 2012 a. Memberikan pre-test pada peserta pelatihan sebelum 

mendapatkan materi pelatihan (Sekuriti PT. Meka 

Adipratama Yogyakarta) 

b. Memberikan lembar persetujuan pelatihan yang akan 

Lanjutan tabel 4.1 
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ditandatangani oleh peserta pelatihan berisi tentang 

persetujuan subjek mengikuti pelatihan dari awal sampai 

akhir pelatihan. 

c. Memberikan post-test  pada  peserta pelatihan setelah 

mendapatkan materi pelatihan (Sekuriti PT. Meka 

Adipratama Yogyakarta) 

 

Jumlah sampel sebanyak 8 orang dan semuanya masuk dalam kelompok 

eksperimen karena dalam penelitian ini menggunakan tehnik one group pre-test post-

test. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4.2  

Subjek penelitian kelompok eksperimen 

No Subjek Jenis kelamin 

1 S1 Laki-laki 

2 S2 Laki-laki 

3 S3 Laki-laki 

4 S4 Laki-laki 

5 Y1 Laki-laki 

6 Y2 Laki-laki 

7 Y3 Laki-laki 

8 Y4 Laki-laki 

 
 

4.2   Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan diruang meeting di PT Meka Adipratama 

karena tempat ini mempunyai kriteria tempat yang baik sesuai dengan kontrol 

ruangan penelitian. Subjek sebelumnya belum pernah diberikan pelatihan tentang 
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service excellence di PT. Meka Adipratama.Peserta terdiri dari sekuriti yang 

berjumlah 8 orang.Trainer dalam pelatihan ini adalah Anna Undarwati, S.Psi. 

Beliau adalah dosen Psikologi Unnes 2006 - sekarang,  trackrecord/ daftar 

pengalaman beliau antaralain : Trainer Multiple Intelligences Play – Based 

Learninguntuk Guru Nasima 2010, Trainer “ Basic  Leadership for Student “ 

BEM Unnes 2010, Trainer Teaching By Heart , Yayasan Tunas harapan 

2009,Trainer “Effective communication for Secretary” , grand candi Hotel 2009, 

Trainer “ leadership for supervisor”, grand candi Hotel 2009,Fasilitator dan 

Project Officer “ Working By Heart “ ,PT. New ratna Motor, Nasmoco Jateng 

2006,Fasilitator dan Project Officer “ Outbound Management Training PT. 

Semen Gresik “2004-2006.  

Pelatihan dilaksanakan  dalam 1 hari, tanggal 16 Oktober 2012 dimulai 

pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB, Sebelum pelatihan dimulai, panitia dan trainer 

melakukan persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pelatihan. 

Peserta memasuki ruangan pelatihan, peserta dipersilahkan duduk di tempat yang 

telah disediakan. Sambil menunggu peserta lain datang, peseta yang sudah hadir 

bisa mendengarkan alunan musik yang relaks untuk membuat perasaan nyaman 

dan tenang pada peserta. Acara dibuka oleh Bapak Widi selaku general manager 

PT. Meka Adipratama. Fasilitator mulai membuka kegiatan pelatihan, diawali 

dengan perkenalan dan membuat kesepakatan peraturan dalam pelatihan. 

Fasilitator membagikan lembaran pretest kepada peserta pelatihan, waktu 

pengerjaan 15 menit, lembaran pretest dikumpulkan dilajutkan perkenalan dengan 

trainer dan pembacaan track record/ daftar pengalaman trainer. Trainer memulai 
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pelatihan dengan ice breaking, trainer menyampaikan tujuan pelatihan. Sesi I 

dimulai, dilanjutkan sesi I, coffeebreak 45 menit. Pelatihan kembali dimulai, 

diawali dengan energized dari fasilitator, sesi III dimulai, sesi akhir/ sesi 

pengendapan dan simpulan pelatihan. Fasilitator membagikan postest. Peserta 

diminta untuk membuat kesepakatan yang ditulis dalam selembar kertas dan 

ditandatangani oleh peserta serta disaksikan oleh HRD, dan general menager PT. 

Meka Adipratama. Pelatihan diakhiri dengan pengambilan dokumentasi 

penandatanganan lembar kesiapan sekuriti untuk menjalankan tugas sesuai dengan 

materi yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan. 

4.2 Pelaksanaan Analisis Item  

4.2.1 Hasil Analisis Item  

4.2.1.a Hasil Analisis Indeks Kesukaran  

 Taraf kesukaran suatu item dinyatakan oleh suatu indeks yang dinamakan 

indeks kesukaran item yang disimbulkan oleh huruf (azwar, 2004: 134). Indeks 

kesukaran item dirumuskan dalam prosentase atau rasio antara penjawab dengan 

benar dengan banyaknya penjawab. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan 

dengan nilai p kriteria. Berikut rumus dan cara penghitungan indeks kesukaran 

dalam penelitian ini.  

p = 
  

 
  

keterangan :    

ni = banyaknya peserta yang menjawab item dengan benar 

 N = banyaknya peserta yang menjawab item   

 

Contoh: 
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Tabel 4.3 

Contoh Analisis Indeks Kesukaran Item 

No Resp 1 2 3 

1 Y-1 0 1 0 

2 Y-2 1 0 0 

3 Y-3 0 0 1 

4 Y-4 0 0 0 

5 S-1 1 1 1 

6 S-2 0 0 0 

7 S-3 1 1 1 

8 S-4 1 1 0 

T
K

 

IK 0.500 0.500 0.375 

Kriteria Sedang Sedang Sedang 

 

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa:  

 

ni = banyaknya peserta yang menjawab item dengan benar = 4 

N  = banyaknya peserta yang menjawab item = 8 

 

Maka, indeks kesukaran untuk item soal nomor 1 adalah sebagai 

berikut:  

p = 
  

 
 = 
 

 
 = 0,500 

 

jadi indeks kesukaran pada item soal nomor 1 sebesar 0,500, menurut tabel kriteria 

diketahui dalam kategori sedang. Berikut hasil analisis yang dilakukan pada skala service 

excellence yang dipakai diketahui bahwa: 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Indeks Kesukaran Item 

Item soal Interval p keterangan 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

0,500 

0,500 

0,375 

0,500 

0,375 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 
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P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

P17 

P18 

P19 

P20 

P21 

P22 

P23 

P24 

P25 

0,500 

0,375 

0,500 

0,500 

0,375 

0,500 

0,375 

0,500 

0,625 

0,375 

0,500 

0,500 

0,500 

0,375 

0,500 

0,250 

0,375 

0,500 

0,375 

0,625 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang  

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

Sedang 

  

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada skala service excellence 

yang dipakai diketahui bahwa dari 25 item ternyata terdapat 24 item yang 

memiliki indeks kesukaran dalam kategori sedang dengan indeks kesukaran 

bergerak dari 0,375 sampai dengan 0,625. Serta sebanyak 1 item memiliki indeks 
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kesukaran dalam kategori sukar dengan indeks kesukaran sebesar 0,250. 

Interpretasi indeks kesukaran item didasarkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.5  
Table analisis indeks kesukaran item 

Interval p Kriteria 

p = 0,00 Terlalu sukar 

0,00 < p ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < p ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < p ≤ 1,00 Mudah 

P = 1,00 Sangat mudah 

 (Sumber: Azwar, 2003: 134)  

4.2.1.b Hasil Analisis Daya Pembeda Aitem 

 Daya pembeda item dapat diartikan sebagai kemampuan item dalam 

membedakan antara peserta yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dan peserta 

yang mempunyai kemampuan rendah. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan 

dengan nilai p kriteria. Berikut rumus dan cara penghitungan indeks kesukaran 

dalam penelitian ini. 

  
   

  
 
   

  
  

 

Keterangan : 

n    : daya pembeda atau diskrimiinasi item 

     : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi 

     : banyaknya penjawab dari kelompok tinggi 

     : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah   

     : banyaknya penjawab dari kelompok rendah 
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Contoh:  

Tabel 4.6 

Contoh Analisis Daya Pembeda Item 

N

o Resp 1 2 3 

1 Y-1 0 1 0 

2 Y-2 1 0 0 

3 Y-3 0 0 1 

4 Y-4 0 0 0 

5 S-1 1 1 1 

6 S-2 0 0 0 

7 S-3 1 1 1 

8 S-4 1 1 0 D B
 

DP 

3.25

0 

3.25

0 

3.50

0 

Krite

ria 

S.B

aik 

S.B

aik 

S.B

aik 

 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa: 

n    : daya pembeda atau diskriminasi item 

     : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok tinggi = 1 

     : banyaknya penjawab dari kelompok tinggi = 4 

     : banyaknya penjawab item dengan benar dari kelompok rendah  = 3 

     : banyaknya penjawab dari kelompok rendah = 4 

Maka, indeks kesukaran untuk item soal nomor 1 adalah sebagai berikut:  

  
   

  
 
   

  
 = 
 

 
 
 

 
 = 0,75 – 0,25 = 0,5 

jadi daya pembeda item pada item soal nomor 1 sebesar 0,5, menurut tabel kriteria 

diketahui dalam kategori sangat baik. Hasil analisis yang dilakukan pada skala 

service excellence yang dipakai diketahui bahwa: 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Daya Pembeda Item 

Item Soal Interval p Keterangan  

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

P17 

P18 

0,50 

0,50 

0,25 

0,50 

0,25 

0,50 

0,25 

0,50 

0,50 

0,25 

0,50 

0,25 

0,50 

0,75 

0,25 

0,50 

0,50 

0,50 

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik  

Sangat baik  

Sangat baik  

Sangat baik 

Sangat baik 

Sangat baik  

Sangat baik 

Cukup 

Sangat baik 

Cukup 

Sangat baik 

Sangat baik 

Cukup 

Sangat baik  

Sangat baik 

Sangat baik 
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P19 

              P20  

P21 

P22 

P23 

P24 

P25 

0,25 

0,50 

0,25 

0,25 

0,50 

0,25 

0,75 

Cukup 

Sangat baik 

Cukup 

Cukup 

Sangat baik 

Cukup 

Sangat baik 

  

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada skala service excellence 

yang dipakai diketahui bahwa dari 25 item ternyata 18 item memiliki daya 

pembeda item dalam kategori sangat baik dan 7 item memiliki daya pembeda 

dalam kategori cukup dengan daya pembeda  bergerak dari 0,25 sampai dengan 

0,75. Interpretasi daya pembeda item didasarkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Tabel Analisis Daya Pembeda Item 

Daya pembeda Kriteria 

0,40 – lebih Sangat baik 

0,30 – 0,39 Baik 

0,20 – 0,29 Cukup 

Kurang dari 0,19 Jelek 

 (Sumber: Azwar, 2003: 134) 

 

 

 

 



 

 

74 

4.2.2 Validitas Eksperimen 

 Uji validitas eksperimen dilakukan dengan melakukan uji hubungan antara 

selisih hasil pre-test dan hasil pos-test antara dua tempat penelitian yaitu antara 

Yogyakarta dan Semarang. Berikut hasil uji valliditas penelitian: 

Tabel 4.9 

Hubungan Hasil Selisih Pre-test dan Post-test Semarang dengan 

Yogyakarta 

 Selisih pre-

test dan 

post-test 

Yogyakarta 

Selisih pre-test 

dan post-test 

Semarang 

Selisih pre-ter dan 

pos-test 

Yogyakarta 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

1,000 

 

4 

-.447 

.553 

4 

Selisih pre-ter dan 

pos-test Semarang 

Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

-.447 

.553 

4 

1,000 

 

4 

 

 Hasil uji validitas penelitian yang dilakukan antara selisih pre-test dan 

post-test Semarang dengan selisih pre-test dan post-test Yogyakarta diketahui nilai 

korelasi sebesar -0,447 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,553, karena 

probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada hubungan antara selisih 

pre-test dan post-test Semarang dengan selisih pre-test dan post-test Yogyakarta 

(p>0,05). Meskipun hasil validitas penelitian tidak menunjukkan adanya 

hubungan, namun penelitian dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu mencari 
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perbedaan hasil pelatihan service excellence antara tempat penelitian Semarang 

dan Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan hasil yang terjadi pada 

semua kelompok sampel, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Selisih Pre-test dan Post-test Service excellence 

Tempat Penelitian 
Skor Pre-

test 

Skor Post-

test 

Selisih Pre-test 

dan Post-test 

Yogyakarta  7 

7 

5 

6 

10 

10 

9 

10 

3 

3 

4 

4 

Semarang  22 

5 

20 

19 

24 

20 

19 

22 

2 

15 

-1 

3 

 

4.3 Hasil penelitian 

4.4.1 Deskripsi Pengetahuan sebelum Pelatihan 

 Gambaran pengetahuan service excellence sebelum pelatihan dapat dilihat 

berdasarkan kategori data empirik penelitian dengan teknik perhitungan 

menggunakan bantuan komputer. Pengetahuan service excellence sebelum 

pelatihan dapat dilihat dari lima aspek yaitu aspek realibilitas, daya tanggap, 

jaminan, empati dan aspek bukti fisik.  



 

 

76 

 Data diungkap dengan menggunakan skala pengetahuan service excellence 

dengan jumlah item sebanyak 25 item yang memiliki skor tertinggi 1 dan skor 

terrendah 0, sehingga diperoleh rentang minimal 0 dan rentang maksimal 25. Jadi 

rentang maksimal dan minimal sama dengan antara 0 sampai 25, dengan jarak 

sebaran 25. Berikut perhitungan secara lengkapnya:  

 

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 25 = 25 

Minimal  = 0 x 25 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 25 – 0 = 25 

Panjang kelas interval  = 
Range

3
 = 

  

 
 = 8,3 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Tabel 4.11 

Kategorisasi Pengetahuan Service excellence 

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 8,3 Kurang  

8,3 - < 16,7 Cukup  

16,7 - ≤ 25,0 Baik  

 

 Berdasarkan tabel kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

pengetahuan service excellence sebelum pelatihan menunjukkan bahwa 

pengetahuan service excellence pada kategori kurang sebanyak 37,5% (3 orang), 

kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan kategori baik sebanyak 37,5% (3 

orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan service excellence 
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sebelum pelatihan sebagian besar berada pada ketegori kurang. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Service excellence sebelum 

Pelatihan 

Kategori 

Frekunsi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  3 37,5 

Cukup  2 25,0 

Baik  3 37,5 

Jumlah  8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum 

pelatihan sebesar 37,5% atau 3 orang dalam penelitian ini masih memiliki 

pengetahuan service excellence dalam kategori kurang. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram persentase pengetahuan service excellence sebelum 

pelatihan berikut:  
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Gambar 4.1 

Diagram Persentase Pengetahuan Service excellence sebelum 

Pelatihan 

 

4.4.2  Deskripsi Pengetahuan setelah Pelatihan 

Gambaran pengetahuan service excellence sesudah pelatihan dapat dilihat 

berdasarkan kategori data emperik penelitian dengan teknik perhitungan 

menggunakan bantuan komputer. Pengetahuan service excellence sesudah 

pelatihan dapat dilihat dari lima aspek yaitu aspek realibilitas, daya tanggap, 

jaminan, empati dan aspek bukti fisik.   

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas, ternyata gambaran mengenai pengetahuan 

service excellence sesudah pelatihan menunjukkan bahwa pengetahuan service 

excellence pada kategori kurang sebanyak 0,0%, kategori cukup sebanyak 50,0% 

(4 orang) dan kategori baik sebanyak 50,0% (4 orang). Uraian tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan service excellence sesudah pelatihan sebagian 

besar berada pada ketegori baik. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Kurang Cukup Baik

37.5% 

25.0% 

37.5% 
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Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Service excellence sesudah 

Pelatihan 

Kategori 

Frekunsi 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  0 0,0 

Cukup  4 50,0 

Baik  4 50,0 

Jumlah  8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini pengetahuan service excellence sesudah 

pelatihan dalam kategori baik dan cukup, yaitu sebesar 50,0% atau 4 orang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase pengetahuan service 

excellence sesudah pelatihan berikut:  

 

Gambar 4.2 

Diagram Persentase Pengetahuan Service excellence sesudah Pelatihan 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Kurang Cukup Baik

0.0% 

50.0% 50.0% 
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4.4.3 Deskripsi Pengetahuan per Aspek  

4.4.3.1 Aspek Reliability  

Gambaran pengetahuan service excellence pada aspek kredibilitas 

sumber diukur dengan skala pengetahuan service excellence sebanyak 5 item yang 

meliputi indikator salam dengan sikap sempurna secara tulus, mengatur 

kelancaran arus lalu llintas kendaraan di area kantor dan memastikan tempat 

parker kendaraan karyawan sudah pada tempatnya. Kategorisasi aspek reliability 

sumber dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 5 = 5 

Minimal  = 0 x 5 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 5 – 0 = 5 

Panjang kelas interval  = 
Range

 
 = 

 

 
 = 1,7 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori 

sebagai berikut:  

Tabel 4.14 

Kategorisasi Aspek Reliability  

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 1,7 Kurang  

1,7 - < 3,3 Cukup  

3,3 - ≤ 5,0 Baik  

 



 

 

81 

 Berdasarkan tabel 4.14 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek reliability sumber sebelum pelatihan pada kategori kurang sebanyak 50,0% 

(4 orang), kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan kategori baik sebanyak 

25,0% (2 orang). Gambaran aspek reliability sumber sesudah pelatihan pada 

kategori kurang sebanyak 0,0%, kategori cukup sebanyak 50,0% (4 orang) dan 

kategori baik sebanyak 50,0% (4 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

aspek reliability sebelum pelatihan sebagian besar berada pada ketegori kurang 

dan setelah pelatihan sebagian besar aspek reliability pada kategori baik. Secara 

rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Aspek Reliability 

Kategori 

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  4 50,0 0 0,0 

Cukup  2 25,0 4 50,0 

Baik  2 25,0 4 50,0 

Jumlah  8 100,0 8 100,0 

  

 Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki aspek reliability sebelum pelatihan 

sebagian besar berada pada ketegori kurang sebesar 50,0% dan setelah pelatihan 



 

 

82 

sebagian besar aspek reliability pada kategori baik sebesar 50,0%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek reliability berikut: 

 

Gambar 4.2 

Diagram Persentase Aspek Reliability  

 

 

 

4.4.3.2 Aspek Daya Tanggap  

 Gambaran pengetahuan service excellence pada aspek daya tanggap diukur 

dengan skala pengetahuan service excellence sebanyak 5 item yang meliputi 

indikator mengarahkan pengunjung ke karyawan perusahaan yang dituju, curiga 

terhadap orang asing yang berada dalam lingkungan perusahaan dan sigap dalam 

memberikan pelayanan kepada tamu dan karyawan. Kategorisasi aspek daya 

tanggap dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 5 = 5 

Minimal  = 0 x 5 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 5 – 0 = 5 

Panjang kelas interval  = 
Range

 
 = 

 

 
 = 1,7 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan

Kurang 50.0% 0.0%

Cukup 25.0% 50.0%

Baik 25.0% 50.0%
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Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Tabel 4.16 

Kategorisasi Aspek Daya Tanggap 

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 1,7 Kurang  

1,7 - < 3,3 Cukup  

3,3 - ≤ 5,0 Baik  

 

 Berdasarkan tabel 4.16 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek daya tanggap sebelum pelatihan pada kategori kurang sebanyak 37,5% (3 

orang), kategori cukup sebanyak 12,5% (1 orang) dan kategori baik sebanyak 

50,0% (4 orang). Gambaran aspek daya tanggap sesudah pelatihan pada kategori 

kurang sebanyak 12,5% (1 orang), kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan 

kategori baik sebanyak 62,5% (5 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

aspek daya tanggap sebelum pelatihan sebagian besar berada pada ketegori kurang 

dan setelah pelatihan sebagian besar aspek daya tanggap pada kategori baik. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi Aspek Daya Tanggap 

Kategori 

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  3 37,5 1 12,5 
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Cukup  1 12,5 2 25,0 

Baik  4 50,0 5 62,5 

Jumlah  8 100,0 8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.17 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki aspek daya tanggap sebelum 

pelatihan masih pada ketegori kurang sebesar 37,5% dan setelah pelatihan 

sebagian besar aspek daya tanggap pada kategori baik sebesar 62,5%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek daya tanggap 

berikut: 

 

Gambar 4.3 

Diagram Persentase Aspek Daya Tanggap 
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4.4.3.3 Aspek Assurance  

 Gambaran pengetahuan service excellence pada aspek assurance atau 

jaminan diukur dengan skala pengetahuan service excellence sebanyak 4 item 

yang meliputi indikator mencatat tujuan setiap tamu yang memasuki area 

lingkungan kantor dan memastikan setiap karyawan yang melakukan lembur serta 

melakukan pencatatan terhadap karyawan yang paling akhir meninggalkan kantor. 

Kategorisasi aspek assurance atau jaminan dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 4 = 4 

Minimal  = 0 x 4 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 4 – 0 = 4 

Panjang kelas interval  = 
Range

 
 = 

 

 
 = 1,3 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori sebagai 

berikut:  

Tabel 4.18 

Kategorisasi Aspek Assurance 

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 1,3 Kurang  

1,3 - < 2,7 Cukup  

2,7 - ≤ 4,0 Baik  

 

 Berdasarkan tabel 4.18 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek assurance sebelum pelatihan pada kategori kurang sebanyak 37,5% (3 

orang), kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan kategori baik sebanyak 

37,5% (3 orang). Gambaran aspek jaminan sesudah pelatihan pada kategori 

kurang sebanyak 25,0% (2 orang), kategori cukup sebanyak 37,5 (3 orang) dan 
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kategori baik sebanyak 37,5% (3 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

aspek jaminan sebelum pelatihan masih ada peserta dengan ketegori kurang dan 

setelah pelatihan sebagian besar aspek jaminan pada kategori baik. Secara rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.19 

Distribusi Frekuensi Aspek Assurance 

Kategori 

Sebelum Pelatihan 
Sesudah 

Pelatihan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  3 37,5 2 25,0 

Cukup  2 25,0 3 37,5 

Baik  3 37,5 3 37,5 

Jumlah  8 100,0 8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.19 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki aspek assurance sebelum pelatihan 

masih ada peserta pelatihan dengan ketegori kurang sebesar 37,5% dan setelah 

pelatihan sebagian besar aspek assurance pada kategori baik sebesar 37,5%. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek 

assurance berikut: 
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Gambar 4.4 

Diagram Persentase Aspek Assurance 

 

4.4.3.4 Aspek Empati  

 Gambaran pengetahuan service excellence pada aspek empati diukur 

dengan skala pengetahuan service excellence sebanyak 5 item yang meliputi 

indikator tanggap terhadap setiap keluhan dari karyawan atau tamu perusahaan 

dan membatu karyawan yang akan menyebrang jalan raya setelah jam kantor 

selesai. Kategorisasi aspek empati dapat dihitung sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 5 = 5 

Minimal  = 0 x 5 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 5 – 0 = 5 

Panjang kelas interval  = 
Range

 
 = 

 

 
 = 1,7 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.20 

Kategorisasi Aspek Empati 

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 1,7 Kurang  

1,7 - < 3,3 Cukup  

3,3 - ≤ 5,0 Baik  

 

 Berdasarkan tabel 4.20 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek empati sebelum pelatihan pada kategori kurang sebanyak 37,5% (3 orang), 

kategori cukup sebanyak 37,5% (3 orang) dan kategori baik sebanyak 25,0% (2 

orang). Gambaran aspek empati sesudah pelatihan pada kategori kurang sebanyak 

37,5% (3 orang), kategori cukup sebanyak 12,50% (1 orang) dan kategori baik 

sebanyak 50,0% (4 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa aspek empati 

sebelum pelatihan masih ada peserta dengan ketegori kurang dan setelah pelatihan 

sebagian besar aspek empati pada kategori baik. Secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 4.21 

Distribusi Frekuensi Aspek Empati 

Kategori 

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

Frekuensi 

(Orang) 
Persentase (%) 

Frekuensi 

(Orang) 
Persentase (%) 

Kurang  3 37,5 3 37,5 

Cukup  3 37,5 1 12,5 



 

 

89 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan

Kurang 37.5% 37.5%

Cukup 37.5% 12.5%

Baik 25.0% 50.0%

Baik  2 25,0 4 50,0 

Jumlah  8 100,0 8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.21 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki aspek empati sebelum pelatihan 

masih ada peserta pelatihan dengan ketegori kurang sebesar 37,5% dan setelah 

pelatihan sebagian besar aspek empati pada kategori baik sebesar 50,0%. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek empati berikut: 

Gambar 4.5  

Diagram Persentase Aspek Empati 

 

 

 
4.4.3.5 Aspek Bukti Fisik 

 Gambaran pengetahuan service excellence pada aspek bukti fisik 

diukur dengan skala pengetahuan service excellence sebanyak 6 item 

yang meliputi indikator berpenampilan rapi dan berkomunikasi dengan 

ramah serta santun kepada setiap karyawan dan tamu yang ada di area 
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lingkungan kantor. Kategorisasi aspek bukti fisik dapat dihitung 

sebagai berikut:  

Range   = data maksimal – data minimal  

Maksimal  = 1 x 6 = 6 

Minimal  = 0 x 6 = 0 

Range   = maksimal – minimal = 6 – 0 = 6 

Panjang kelas interval  = 
Range

 
 = 

 

 
 = 2 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuat kategori 

sebagai berikut:  

Tabel 4.22 

Kategorisasi Aspek Bukti Fisik 

Interval Skor  Kategori  

0,0 - < 2,0 Kurang  

2,0 - < 4,0 Cukup  

4,0 - ≤ 6,0 Baik  

 

 Berdasarkan tabel 4.22 kategori di atas, ternyata gambaran mengenai 

aspek bukti fisik sebelum pelatihan pada kategori kurang sebanyak 37,5% (3 

orang), kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan kategori baik sebanyak 

37,5% (3 orang). Gambaran aspek bukti fisik sesudah pelatihan pada kategori 

kurang sebanyak 12,5% (1 orang), kategori cukup sebanyak 50,0% (4 orang) dan 

kategori baik sebanyak 37,5% (3 orang). Uraian tersebut menunjukkan bahwa 

aspek bukti fisik sebelum pelatihan masih ada peserta pelatihan dengan ketegori 
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kurang dan setelah pelatihan sebagian besar aspek bukti fisik pada kategori cukup. 

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 4.23 
Distribusi Frekuensi Aspek Bukti Fisik 

Kategori 

Sebelum Pelatihan Sesudah Pelatihan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Kurang  3 37,5 1 12,5 

Cukup  2 25,0 4 50,0 

Baik  3 37,5 3 37,5 

Jumlah  8 100,0 8 100,0 

 

 Berdasarkan tabel 4.23 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden dalam penelitian ini memiliki aspek bukti fisik sebelum pelatihan 

masih ada peserta dengan ketegori kurang sebesar 37,5% dan setelah pelatihan 

sebagian besar aspek bukti fisik pada kategori cukup sebesar 50,0%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar diagram persentase aspek bukti fisik berikut: 
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Gambar 4.6 

Diagram Persentase Aspek Bukti Fisik 

 

 Berikut ini adalah gambaran masing-masing aspek pengetahuan service 

excellence pada sekuriti PT. Meka Adipratama.  

 

Gambar 4.7 

Diagram Persentase Aspek-aspek Pengetahuan Service excellence 
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Kurang Cukup Baik Kurang Cukup Baik

Sebelum pelatihan Sesudah Pelatihan

Reliability 50.0% 25.0% 25.0% 0.0% 50.0% 50.0%

Daya Tanggap 37.5% 12.5% 12.5% 12.5% 25.0% 62.5%

Assurance 37.5% 25.0% 37.5% 25.0% 37.5% 37.5%

Empati 37.5% 37.5% 25.0% 37.5% 12.5% 50.0%

Bukti Fisik 37.5% 25.0% 37.5% 12.5% 50.0% 37.5%
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4.4.4 Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelatihan  

Analisis data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. Pada bab I terdahulu telah dirumuskan permasalahan apakah 

pelatihan service exxcellence efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

sekuriti PT. Meka Adipratama. Adapun hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini 

adalah pelatihan service excellence efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan 

sekuriti PT. Meka Adipratama, maka pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan analisis uji wilcoxon signed ranks test. Berikut hasil analisis 

perbedaan pengetahuan service excellence sebelum dan sesudah diberi pelatihan 

service excellence sebagai berikut:  

Tabel 4.24 

Uji Perbedaan Pengetahuan Service excellence Sebelum dan 

Sesudah Pelatihan Service excellence 

 N 
Mean 

Rank 

Sum 

of 

Ranks 

Z 

Asymp. 

Sig  

(2-tailed) 

Post test-pre test  Negative Ranks  

                           Positive Ranks 

                           Ties  

                           Total  

1
a 

7
b
 

0
c
 

8 

1,00 

5,00 

1,00 

35,00 

-2,395
a
 0,017 

a. Post test < pre test    a. Based on negative ranks 

b. Post test > pre test    b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

c. Post test = pre test  

 

 Berdasarkan perhitungan dalam tabel 4.24, diketahui bahwa dari 8 orang, 1 

orang mempunyai beda-beda negatif atau 1 orang memiliki hasil post tes lebih 
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kecil daripada hasil pre testnya, 7 orang bertanda positif atau hasil post test lebih 

baik daripada hasil pre testnya dan  tidak ada (0 orang) data yang sama (ties) yaitu 

hasil pre test sama dengan hasil post tesnya. Hasil uji wilcoxon diketahui nilai Z = 

-2,395 dengan signifikansi untuk dua sisi adalah 0,017. Oleh karena kasus ini 

adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,017/2 = 0,008, sehingga 

diperoleh probabilitas dibawah 0,05 (0,008 < 0,05) dan Ho diterima, atau ada 

perbedaan antara pengetahuan service excellence sebelum  pelatihan dan sesudah 

pelatihan.  

4.4 Pembahasan  

Hasil awal observasi perilaku terhadap sekuriti PT. Meka Adipratama 

Semarang, peneliti menemukan bahwa sekuriti belum melaksanakan tugas sesuai 

dengan aspek service excellence  dalam SOP perusahaan. Dari data awal tersebut 

peneliti mengambil beberapa kemungkinan yang menyebabkan sekuriti tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan aspek service excellence, diantaranya adalah 

pengetahuan yang kurang dimiliki oleh sekuriti berkaitan dengan pengetahuan 

service  excellence hal tersebut diperkuat dengan pernyataan komandan sekuriti 

dan atasan langsung  sekuriti (HRD PT. Meka Adipratama) bahwa sekuriti PT. 

Meka Adipratama belum pernah mendapatkan pelatihan secara langsung berkaitan 

dengan pengetahuan service excellence.  

Sesuai dengan teori As’ad (2003: 66) yaitu pelatihan merupakan cara 

untuk mempertinggi suatu kinerja seseorang dengan mengembangkan cara-cara 

berfikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugasnya, maka 

peneliti menggunakan pelatihan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini. 
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Peneliti menggunakan aspek dalam teori dasar mengenai service excellence 

(pelayanan unggul) menurut Pasuraman dkk. (dalam Tjiptono, 2005: 20) yaitu 

bukti fisik, reliability (keandalan), daya tanggap, empati, dan assurance 

(jaminan), dari aspek tersebut kemudian peneliti menurunkan indikator-indikator 

perilaku yang mencerminkan aspek tersebut, kemudian peneliti menggunakan 

lima aspek service excellence dalam membuat skala pengetahuan yang akan 

digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan populasi penelitian sebelum 

mengikuti pelatihan dan sesudah mengikuti pelatihan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan tes prestasi, jumlah item dalam tes prestasi tersebut 

berjumlah 25 item dengan masing-masing memiliki bobot 4% yaitu aspek 

realibity 5 item, aspek daya tanggap 5 item, aspek empati 4 item, aspek assurance 

(jaminan) 5 item, dan aspek bukti fisik 6 item. Pembagian item dalam aspek 

tersebut dipadukan oleh peneliti dari buku pedoman prosedur pelakasanaan tugas 

sekuriti PT. Meka Adipratama. 

Gambaran pengetahuan service excellence sebelum pelatihan dapat dilihat 

berdasarkan kategori data emperik penelitian dengan teknik perhitungan 

menggunakan bantuan komputer. Pengetahuan service excellence sebelum 

pelatihan menunjukkan bahwa pengetahuan service excellence pada kategori 

kurang sebanyak 37,5% (3 orang), kategori cukup sebanyak 25,0% (2 orang) dan 

kategori baik sebanyak 37,5% (3 orang). Data tersebut menunjukkan bahwa 

pengetahuan service excellence sebelum pelatihan sebagian besar berada pada 

ketegori kurang sedangkan gambaran mengenai pengetahuan service excellence 
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sesudah pelatihan menunjukkan bahwa pengetahuan service excellence pada 

kategori kurang sebanyak 0,0%, kategori cukup sebanyak 50,0% (4 orang) dan 

kategori baik sebanyak 50,0% (4 orang) data ini  menunjukkan bahwa 

pengetahuan service excellence sesudah pelatihan sebagian besar berada pada 

ketegori baik. 

 Dari data diagram masing-masing aspek pengetahuan service excellence 

yang telah peneliti ungkapkan pada bab sebelumnya, aspek yang paling 

menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan adalah aspek reliability dan 

aspek daya tanggap. Menurut peneliti, hal tersebut disebabkan karena dua aspek 

tersebut pada awalnya (sebelum pelatihan) sangat kurang dipahami oleh sekuriti, 

selain karena penjelasan materi dalam buku pedoman prosedur pelaksanaan tugas 

yang tidak terperinci, juga karena terbatasnya  indikator perilaku yang 

mencontohkan aspek reliability dan aspek daya tanggap. Konten materi  aspek 

service excellence dalam modul pelatihan yang digunakan peneliti pada kegiatan 

pelatihan tercakup dalam satu sesi, yaitu sesi II yang berisi materi aspek 

reliability, daya tanggap, empati, jaminan dan bukti fisik. Pada sesi I, pelatihan 

diisi dengan materi-materi dasar pokok pedoman pelaksanaan tugas sekuriti, hal 

tersebut dimaksudkan supaya peserta pelatihan mengawali pelatihan dengan 

permulaan yang ringan karena materi dasar sudah cukup dikenal oleh peserta, 

diantaranya yaitu tiga konsep dasar sekuriti, tiga komponen dasar service 

excellence, indikator standar sikap service excellence dan pengenalan diri sendiri 

dan pelanggan.    
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan 

pengetahuan service excellence sebelum diberi pelatihan dan sesudah pelatihan 

sebesar 26,6%. Jadi perbedaan pengetahuan diperoleh lebih tinggi sesudah 

mendapatkan pelatihan Service excellence dibandingkan dengan sebelum 

mendapatkan pelatihan Service excellence, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

service excellence training efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekuriti 

PT. Meka Adipratama.  Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu 

diantaranya penelitian “Peningkatan Pemahaman Service Excellence pada bagian 

Customer Service di BPR Weleri Makmur” Dharmawan, Pedro 2011, 

”Peningkatan Service Excellence Skill pada Karyawati Sales Promotion Girl 

(SPG) SriRatu Swalayan Pemuda melalui Pelatihan Service Excellence” 

Adiprasetya, Yanuar 2009.    

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa peningkatan yang 

paling tinggi adalah aspek reliability disusul dengan aspek daya tanggap dan 

aspek empati. Diketahui bahwa aspek reliability sebelum penelitian berada pada 

kategori kurang sebanyak  25% dan setelah pelatihan berada pada kategori baik 

sebesar 50%  hal tersebut disebabkan karena pada aspek reliability materi yang 

disampaikan lebih mudah diterima oleh peserta pelatihan, baik dari deskripsi 

aspek maupun contoh tindakan aspek tersebut dan simulasi peran atau perilaku 

yang mencotohkan aspek reliability, diantaranya adalah salam dengan sikap 

sempurna secara tulus ( ucapan “Selamat pagi / siang/ sore/ malam” ) kepada 

karyawan yang akan memasuki area kantor dan mengatur kelancaran arus lalu 



 

 

98 

lintas kendaraan masuk/ keluar area kantor (mengarahkan ketempat parkir yang 

tersedia). 

Pada aspek daya tanggap, peningkatan yang dihasilkan dalam pelatihan ini 

juga tergolong tinggi setelah aspek reliability. Diketahui bahwa pada aspek daya 

tanggap peserta sebelum pelatihan berada dalam kategori kurang sebesar 37,5% 

dan setelah pelatihan berada pada kategori baik sebesar 62,5%. Menurut analisa 

logik peneliti hal tersebut dapat terjadi karena pada aspek daya tanggap, peserta 

mudah membedakan antara aspek daya tanggap dengan aspek yang lain, sub 

indikator atau contoh perilaku yang mencerminkan aspek daya tanggap lebih 

mudah dipahami dari aspek assurance dan bukti fisik, diantaranya seperti 

mengarahkan tamu/ pengunjung ke karyawan perusahaan yang dituju dan sigap 

dalam memberikan pelayanan / service kepada karyawan/ tamu. Dari lima aspek 

excellence service, aspek yang mengalami peningkatan paling rendah adalah 

aspek assurance dan bukti fisik, pada aspek assurance sebelum pelatihan peserta 

yang berada pada kategori kurang sebesar 37,5% dan setelah pelatihan berada 

pada kategori kurang sebesar 25% , pada kategori baik sebelum pelatihan sebesar 

37,5% dan setelah pelatihan sebesar 37,5%, menurut analisa logik peneliti hal ini 

terjadi karena pada aspek assurance terdapat kemiripan sub indikator atau contoh 

perilaku yang mencerminkan aspek tersebut dengan aspek reliability, diantaranya 

seperti   berkomunikasi dengan ramah dan santun, kepada setiap kayawan dan 

tamu yang ada di area lingkungan kantor dan salam dengan sikap sempurna secara 

tulus (ucapan “selamat pagi / siang/ sore/ malam”) kepada karyawan yang akan 

memasuki area kantor. Begitu halnya permasalahan tersebut terjadi pada aspek 



 

 

99 

bukti fisik, peserta kesulitan untuk membedakan sub indikator/ perilaku yang 

mencerminkan aspek bukti fisik dengan aspek reliability, diantaranya adalah 

berkomunikasi dengan ramah dan santun, kepada setiap kayawan dan tamu yang 

ada di area lingkungan kantor dengan salam dengan sikap sempurna secara tulus 

(ucapan “selamat pagi / siang/ sore/ malam”) kepada karyawan yang akan 

memasuki area kantor. 

Dalam pelatihan ini, peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pelatihan secara terperinci dan terkonsep. 1 minggu sebelum 

pelatihan dilaksanakan, peneliti telah mempersiapkan modul pelatihan yang 

sebelumnya telah dikonsultasikan dan dirumuskan bersama, diantaranya oleh 

trainer yang terlibat, dosen pembimbing, general manager dan HRD PT. Meka 

Adipratama, dan trainer  dari Fidel Human resource consultant. Modul pelatihan 

yang telah dirancang berisi mengenai detail pelaksanaan hingga deskripsi dan 

tujuan tiap item kegiatan yang dilaksanakan dalam pelatihan. Perancangan durasi 

kegiatan, baik kegiatan pematerian maupun icebreaking hingga coffee break 

semuanya terinci jelas dalam susunan acara.  Hal tersebut dilakukan agar 

rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang 

sehingga peserta tidak mengalami kejenuhan dan kelelahan selama proses 

pelatihan. Selain itu, peneliti juga melampirkan rancangan denah atau layout tata 

ruang pelaksaan pelatihan dalam modul pelatihan yang telah dipersiapkan. Layout 

ruang diperhatikan agar dalam pelaksanaan pelatihan peserta dapat menemukan 

kenyamanan yang mampu menggeser ketegangan selama proses pelatihan 

berlangsung.  
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Alunan musik yang diputar selama rentang durasi sebelum peserta 

memasuki ruang pelatihan hingga peserta meninggalkan ruang pelatihan juga 

menjadi kajian dalam perancangan modul pelatihan yang peneliti persiapkan. 

Alunan musik yang diputar adalah beberapa musik akustik karya Jubing.  Alunan 

musik karya Jubing mampu mencairkan suasana pelatihan menjadi tidak terlalu 

tegang dan  lebih relax. Trainer dalam pelatihan ini, telah dipersiapkan secara 

matang oleh peneliti. Sebelum menentukan trainer yang akan terlibat dalam 

pelatihan ini, peneliti telah menemui 3 trainer dari beberapa HR consultant di 

Semarang dan peneliti memutuskan trainer yang terlibat saat inilah yang paling 

tepat sebagai instruktur/ trainer pelatihan excellence service sekuriti PT. Meka 

Adipratama, selain karena pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi, trainer 

tersebut adalah trainer yang dipilih peneliti karena pandai mencairkan suasana, 

santai namun padat dengan content/ isi. Hal tersebut menjadi prioritas 

pertimbangan peneliti karena dalam pelatihan ini jumlah peserta sangat terbatas 

yaitu berjumlah 8 orang. Karena dengan jumlah peserta yang sangat minim maka 

butuh tenaga ekstra untuk dapat selalu mencapai titik fokus dari peserta, 

membawa dalam suasana santai, dan menjaga agar peserta tidak kunjung jenuh 

dalam ruang pelatihan.  

Selama proses pelatihan berlangsung, trainer selalu mengajak peserta 

pelatihan terlibat dalam materi-materi yang dikupas. Sebelum materi mulai 

diberikan pun peserta pelatihan dipersilahkan untuk mencurahkan isi hatinya, 

mencurahkan keluh kesahnya baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam sisi 

keluarga dan orang tua. Dalam sesi ini peneliti merancangnya dalam sesi working 
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by heart. Segala keluh kesah peserta tercurahkan disini, bahkan salah satu  peserta 

pelatihan di Jogja sempat meneteskan air mata saat menyampaikan pernyataan-

pernyataannya. Sesi ini dimaksudkan agar peserta benar-benar sadar bahwa 

sesungguhnya dirinya bekerja bukan hanya untuk dirinya, akan tetapi untuk 

orang-orang yang mereka sayangi dan orang-orang yang menyayangi dirinya. 

Dari sesi ini pula trainer mampu mencuri perhatian peserta sehingga pada sesi-

sesi lanjutannya peserta menjadi lebih cair dan tertarik dengan materi yang 

disampaikan oleh trainer.  

Pelatihan yang berlangsung kurang lebih selama hampir 7 jam ini 

(termasuk jam istirahat dan ramah tamah), berlangsung sesuai dengan gambaran 

rancangan yang peneliti persiapkan bersama tim. Peserta tidak jenuh selama 

mengikuti pelatihan, hal ini dapat dilihat dari posisi duduk peserta yang selalu 

memperhatikan dengan serius setiap materi yang disampaikan oleh trainer dan 

peserta mengikuti games dan simulasi peran dengan sungguh-sungguh selama 

pelatihan berlangsung.  

Peneliti menilai bahwa perusahaan dalam hal ini  bersungguh-sungguh 

menyelenggarakan keberlangsungan pelatihan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari, 

setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan excellence service sekuriti menerima 

reward  dari perusahaan berupa sebuah sertifikat pelatihan yang difigura apik, tas 

ransel, dan uang pembinaan serta sarapan pagi dan makan siang pada hari 

pelaksanaan pelatihan yang dalam hal ini peserta baru merasakannya pertama kali 

selama hampir kurang lebih bekerja 5 tahun diperusahaan tersebut. Segala 

persiapan, perancangan, trainer yang tepat, support perusahaan, dan keseriusan 
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peserta menjadi keyakinan peneliti bahwa peningkatan yang terjadi bukan tanpa 

alasan, akan tetapi karena semua point-point tersebut berjalan dengan lancar dan 

sesuai dengan rancangan modul pelatihan yang telah dipersiakan.  

Berdasarkan uji perbedaaan dengan uji wilcoxon signed ranks test, 

diketahui bahwa dari 8 orang, 1 orang mempunyai beda-beda negatif atau 1 orang 

memiliki hasil post tes lebih kecil daripada hasil pre testnya, 7 orang bertanda 

positif atau hasil post test lebih baik daripada hasil pre testnya dan tidak ada (0 

orang) data yang sama (ties) yaitu hasil pre test sama dengan hasil post tesnya. 

Hasil uji wilcoxon diketahui nilai Z = -2,395 dengan signifikansi untuk dua sisi 

adalah 0,017. Oleh karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 

0,017/2 = 0,008, sehingga diperoleh probabilitas dibawah 0,05 (0,008 < 0,05) dan 

Ho diterima, atau ada perbedaan antara pengetahuan service excellence sebelum 

pelatihan dan sesudah pelatihan. Sehingga dengan menguasai pengetahuan service 

excellence  dengan baik, diharapkan nantinya sekuriti mampu menjalankan 

tugasnya khususnya dalam hal pelayanan yaitu melayani dengan baik. Hal ini 

sangat penting untuk tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai perusahaan 

dalam menjaga kenyamanan para karyawan dan pelanggan perusahaan. 

 

4.5 Kelemahan Penelitian  

Kelemahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Hasil validitas penelitian tidak menunjukkan adanya hubungan, sehingga 

dalam penelitian tidak memerlukan kelompok kontrol untuk mengontrol 

perlakuan pada kelompok sampel.  
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2. Terbatasnya jumlah sampel penelitian, sehingga tidak dapat dilakukan 

penjaringan sampel agar lebih memiliki karakteristik yang sama. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1) Pelatihan service excellence dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan pemahaman pelayanan yang diberikan sekuriti kepada 

perusahaan dan pelanggan menjadi lebih baik. 

2) Pelatihan service excellence efektif dalam peningkatan pemahaman mengenai 

kualitas pelayanan pada sekuriti PT. Meka Adipratama.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan, ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:  

1) Kepada subjek penelitian, diharapkan untuk lebih rajin berlatih tentang service 

excellence, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan 

kepada perusahaan dan pelanggan. 

2) Kepada perusahaan sebagai pihak yang memiliki peranan penting bagi 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan service excellence pada sekuriti, 

sehingga dapat menggunakan metode pelatihan sebagai upaya meningkatkan 

keahlian sekuriti, khususnya keahlian dalam melakukan pelayanan. 

3) Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema 

service excellence, diharapkan mampu memberikan kriteria pengambilan 
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subjek yang lebih ketat, seperti adanya kriteria jenis kelamin yang dapat 

dimungkinkan akan berpengaruh pada kemampuan service excellence.  
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Lembar Evaluasi (Pengetahuan ) 

Tanggal : 

Nama Fasilitator : 

Keterangan : 

Waktu Pengerjaan : 

Nama :         Posisi : 

 

 

1. Berikut ini yang termasuk dalam contoh perilaku yang menunjukkan aspek reliability 

dalam Excellence Service yaitu ? 

A. Berpakaian rapi 

B. Mengucapkan salam dengan posisi duduk 

C. Mengucapkan salam dengan sikap sempurna 

D. Melihat kendaraan masuk dari kejauhan 

   

2. Dalam aspek daya tanggap, contoh perilaku yang paling tepat adalah ? 

A. Mendekati tamu / karyawan yang tampak kesulitan membawa barang bawaan  

B. Diam saja 

C. Membantu membawakan barang tamu / karyawan yang tampak kesulitan  

D. Melihat dan mengamati dari kejauhan 

 

3. Mengatur kelancaran arus lalu lintas kendaraan masuk/ keluar area kantor 

(mengarahkan ketempat parkir yang tersedia) termasuk dalam aspek ? 

A.  Daya tanggap 

B.  Reliability dan Bukti Fisik 

C.  Daya tanggap dan Empati 

D.  Reliability 

 

4. Dapat memberikan informasi dari pertanyaan pelanggan dan membantu pelanggan 

secara akurat dan cepat, hal tersebut dalam menciptakan excellence service termasuk 

dalam aspek ? 

A. Reliability 

B. Assurance dan daya tanggap 

C. Daya tanggap 

D. Bukti fisik, daya tanggap dan reliability 

   

5. Memastikan dan mencatat setiap karyawan yang melakukan lembur dan melakukan 

pencatatan terhadap karyawan yang paling akhir meninggalkan kantor, termasuk 

dalam contoh perilaku yang mencerminkan aspek ? 

A. Assurance (jaminan) dan  daya tanggap 

B. Daya tanggap 
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C. Assurance (jaminan) 

D. Bukti fisik  

 

6. Berikut ini yang paling mencerminkan contoh perilaku yang menunjukkan aspek 

reliability dalam Excellence Service yaitu ?  

A. Salam dengan sikap sempurna secara tulus kepada karyawan yang akan 

memasuki area kantor 

B. Memberi salam kepada karyawan 

C. Memberi salam sapa kepada karyawan dan pelanggan 

D. Salam dengan sikap sempurna secara tulus ( ucapan “Selamat pagi / siang/ 

sore/ malam” ) kepada karyawan dan pelanggan yang akan memasuki area kantor  

 

7. Berjanji pada pelanggan dan menepatinya dengan tepat adalah bagian dari  aspek ? 

A. Reliability 

B. Assurance  

C. Daya tanggap 

D. Bukti fisik 

 

8. Berkomunikasi dengan ramah dan santun, kepada setiap kayawan dan tamu yang ada 

di area lingkungan kantor adalah bagian dari aspek ? 

A. Daya tanggap 

B. Bukti fisik 

C. Assurance dan bukti fisik 

D. Reliability 

   

9. Menjaga tempat kerja tetap rapih dan bersih merupakan bagian dalam aspek quality 

service ? 

A.  Reliability 

B. Assurance dan bukti fisik 

C. Daya tanggap dan empati 

D. Bukti fisik 

 

10. Membantu karyawati yang akan  menyeberangi jalan raya setelah jam kantor selesai 

adalah salah satu indikator perilaku dari aspek ? 

A. Reliability 

B. Assurance dan Empati 

C. Daya tanggap dan bukti fisik 

D. Empati 

 

11. Berikut ini perilaku yang paling tepat mencerminkan aspek assurance adalah ? 

A. Melakukan check kedalam ruangan kantor tanpa mencatatnya dalam buku laporan 

harian 

B. Tidak mencatat tamu atau karyawan yang izin keluar kantor  
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C. Melakukan check kedalam ruangan kantor dan mencatatnya dalam buku laporan 

harian 

D. Mencatat setiap akhir kegiatan harian 

 

12. Dibawah ini yang termasuk kedalam contoh kegiatan dari aspek daya tanggap adalah 

? 

A. Menawarkan bantuan kepada tamu perusahaan 

B. Diam saja 

C. Menawarkan kepada tamu untuk diantar menuju ruang karyawan yang dituju 

D. Memberi penjelasan kepada tamu mengenai arah masuk  

 

13. Menanyakan tamu / karyawan yang tampak kebingungan adalah salah satu indikator 

perilaku dari aspek ? 

A. Simpati 

B. Empati dan simpati 

C. Empati 

D. Bukti fisik 

 

14. Berikut ini yang termasuk dalam contoh perilaku paling tepat yang mencerminkan 

aspek bukti fisik adalah ? 

A. Tidak mengenakan sabuk / kopel, tidak mengenakan atribut lengkap 

B. Menggunakan atribut lengkap tetapi tidak rapi (sepatu kotor, baju sedikit keluar 

atau keluar penuh, celana / baju tampak seperti tidak disetrika) 

C. Mengenakan atribut lengkap, sepatu bersih, baju dan celana rapi dan bersih 

D. Berpenampilan rapi ( mengenakan seragam lengkap ) 

 

15. Berikut ini yang paling tepat untuk mencerminkan aspek empati adalah ? 

A. Dima saja 

B. Membantu karyawati yang akan  menyeberangi jalan raya setelah jam kantor 

selesai 

C. Berdiri didepan pos jaga sambil mengatur lalu lintas dengan peluit 

D. Mendekati karyawati / tamu dan membantu mengatur lalu lintas untuk 

menyeberangi jalan 

 

16. Mendekati kendaraan tamu dan memastikan tidak ada barang / kunci yang tertinggal 

adalah salah satu tindakan yang mencerminkan aspek ? 

A. Empati  

B. Bukti fisik 

C. Assurance 

D. Reliability  

 

17. Berikut ini perilaku yang paling tepat mencerminkan aspek bukti fisik yaitu ? 

A. Diam saja/ pura pura tidak melihat siapa siapa 

B. Berkomunikasi dengan wajah tidak ramah, bad tampert / BT 
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C. Berkomunikasi dengan wajah tersenyum ramah 

D. Pura pura tidak tahu 

 

18. Tanggap terhadap setiap keluhan/ laporan dari karyawan / tamu perusahaan 

merupakan contoh sikap yang mencerminkan aspek ? 

A. Daya tanggap 

B. Assurance, daya tanggap dan empaty 

C. Empaty 

D. Reliability dan empaty 

 

19. Curiga terhadap orang asing / tamu yang berada dalam lingkungan perusahaan 

termasuk dalam contoh perilaku yang mencerminkan aspek? 

A. Reliability 

B. Assurance 

C. Daya tanggap 

D. Bukti fisik 

 

20. Berikut ini perilaku yang paling tepat mencerminkan aspek empati yaitu ? 

A. Tanggap terhadap setiap keluhan/ laporan dari karyawan / tamu perusahaan 

B. Berkomunikasi dengan setiap tamu dan karyawan yang berada dilingkungan 

perusahaan 

C. Mengamati setiap kegiatan tamu dan karyawan 

D. Mendekati, menanyakan / menghampiri tamu, menanyakan kepentingannya dan 

membantu apabila tampak kebingungan 

 

21. Dari pernyataan dibawah ini manakah yang menurut Anda paling menunjukkan aspek 

reliability dalam excellence service security ? 

A. Security adalah barisan terdepan dalam perusahaan, maka security harus 

memberikan tampilan terbaik kepada pelanggan. 

B. Security adalah petugas yang bertanggung jawab penuh mengenai keamanan 

perusahaan. 

C. Security adalah karyawan perusahaan yang paling menjadi cerminan mutu dalam 

perusahaan. 

D. Security adalah petugas satuan pengamanan, yang memiliki peran ganda dalam 

sebuah perusahaan, dengan tanggung jawab yang besar serta menjadi cerminan  

mutu dalam pelayanan sebuah perusahaan. 

 

22. Memberikan bukti-bukti/ data faktual ketika terjadi suatu kehilangan atau kerusakan 

barang dilingkungan perusahaan, merupakan salah satu poin penting dalam 

menjalankan tugas sebagai security. Hal tersebut termasuk dalam aspek ? 

A. Bukti fisik 

B. Reliability 
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C. Daya tanggap 

D. Assurance 

 

23. Menjaga kebersihan ruang kerja, kamar mandi pos jaga, dan area garda depan dalam 

suatu perusahaan adalah tanggung jawab security. Hal ini termasuk dalam aspek ? 

A. Empati 

B. Bukti fisik 

C. Daya tanggap 

D. Assurance 

 

24. Sikap security yang paling tepat, ketika menghadapi kejadian kehilangan barang milik 

karyawan atau tamu/ pelanggan dalam perusahaan adalah ? 

A. Melaporkannya kepada Polsek setempat 

B. Mengklarifikasi kebenaran kejadian kepada korban dan mencatat runut 

kejadian sebagai data laporan. 

C. Mempersilakan korban untuk melapor ke pihak kepolisian setempat. 

D. Memberikan janji kepada korban, bahwa barang akan segera diketemukan. 

  

25. Koordinasi dan komunikasi dalam satu tim satuan pengamanan di sebuah perusahaan, 

adalah hal penting. Pernyataan tersebut sesuai dengan aspek? 

A. Bukti fisik 

B. Empati 

C. Daya tanggap 

D. Assurance 
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Waktu 

 

Session Tujuan Indikator 

keberhasilan 

Metode 

Umum Khusus 

15 Opening - Menciptakan 

suasana yang 

kondusif 

- peserta pelatihan 

merasa nyaman 

dan 

menumbuhkan 

kepercayaan pada 

pelatihan yang 

akan dilaksanakan 

- Suasana 

kondusif 

sehingga 

pelatihan siap 

dilaksanakan 

- Ceramah 

15 Pretest - Mendapatkan data 

awal 

- Mengetahui 

pengetahuan 

peserta tentang 

excellence service 

- Kemampuan 

awal sebelum 

pelatihan 

diketahui 

- Tes Prestasi 

20 Ice 

breaking 

awal 

- Menghilangkan 

ketegangan 

menghadapi 

pelatihan 

- Menumbuhkan 

konsentrasi 

peserta 

- Konsentrasi 

peserta sudah 

difokuskan 

untuk sesi I 

- Games 

90 Sesi I dan 

II 

 

“Realibili

y  dan 

daya 

tanggap” 

- Peserta dapat 

memahami serta 

mengerti  kebutuhan 

pelanggan dalam 

kaitannya dengan 

jasa pelayanan yang 

akan diberikannya 

- Peserta mampu 

memberikan 

pelayanan yang 

akurat sejak pertama 

kali, tanpa membuat 

kesalahan dan 

menyampaikan 

jasanya sesuai 

dengan waktu yang 

disepakati 

- Peserta mampu 

merespon dengan 

sigap dan tepat 

dalam membantu 

pelanggan 

- Peserta mampu 

memberikan 

pelayanan tepat 

pada waktunya 

- Peserta dapat  

menawarkan 

bantuan kepada 

tamu yang datang 

- Peserta  dapat 

mengarahkan 

tamu/ pengunjung 

ke karyawan 

perusahaan yang 

dituju 

- Peserta  sigap 

dalam memberikan 

pelayanan / service 

kepada karyawan/ 

tamu 

- Ceramah 

- Role Play 

- Diskusi 

Kelompok 

10 Ice 

breaking 

- Menghilangkan 

ketegangan 

menghadapi 

pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Games 
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W

a

k

t

u 

S

e

s

i

o

n 

Tujuan Indikato

r 

Keberhasilan 

Metode 

Umum Khusus 

9

0 

d

a

n

 

V 

 

“

p

a

t

i

 

f

i

s

i

k

” 

- Peserta dapat 

memahami dan 

mengerti dengan 

baik cara 

menumbuhkan 

kepercayaan 

pelanggan 

 

- Peserta mampu 

memilah-milah 

antara kepentingan 

individu dengan 

kepentingan 

pelanggan 

 

- Peserta mampu 

berintropeksi diri 

dan memperbaikinya 

- Peserta mampu 

menumbuhkan 

kepercayaan 

pelanggannya, 

 

- Peserta mampu 

memahami masalah 

pelanggannya dan 

bertindak demi 

kepentingan 

pelanggan, mampu 

memberikan 

perhatian secara 

personal, 

 

- Peserta lebih 

memperhatikan daya 

tarik fasilitas fisik 

baik perlengkapan 

dan material yang 

digunakan 

perusahaan 

- Peserta melakukan 

tugasnya  mencatat 

tujuan/ keperluan 

setiap tamu yang 

memasuki area 

lingkungan kantor 

- Peserta mampu  

bersikap sopan dan 

menguasai 

pengetahuan dan 

ketrampilan yang 

dibutuhkan untuk 

menangani setiap 

pertanyaan atau 

masalah pelanggan 

- Peserta  tanggap 

terhadap setiap 

keluhan/ laporan 

dari karyawan / 

tamu perusahaan 

- Peserta mampu 

berpenampilan rapi 

(mengenakan 

seragam lengkap) 

- Peserta mampu 

berkomunikasi 

dengan ramah dan 

santun, kepada 

setiap kayawan 

dan tamu yang ada 

di area lingkungan 

kantor 

 

- Ceramah 

- Role Play 

- Diskusi 

Kelompok 

- Studi 

Kasus 

1

5 

 - Menghilangkan 

ketegangan 

menghadapi 

pelatihan 

 

 

  

- Games 

 

2 P - Mengetahui 

perbedaan hasil 

- Mendapatkan data 

posttest 

- Mendapatkan 

data akhir atau 

- Tes 

Prestasi 
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0 o

s

t

t

e

s

t 

belajar sesudah 

platihan 

posttest 

 

- Mengetahui 

kemampuan 

peserta setelah 

pelatihan 

3

0 

P

e

n

u

t

u

p

a

n 

- Mengakhiri 

pelatihan yang telah 

dilakukan 

- Menyimpulkan isi 

pelatihan 

- Peserta mampu 

menyimpulkan 

isi pelatihan 

 

- Penguatan 

pelatihan 

 

-  



 

 

118 

ANALISIS UJI PERBEDAAN 

 

NPar Tests 
 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ranks

1a 1.00 1.00

7b 5.00 35.00

0c

8

Negative Ranks

Positive Ranks

Ties

Total

post-test - pre-test
N Mean Rank Sum of Ranks

post-test < pre-testa. 

post-test > pre-testb. 

post-test = pre-testc. 

Test Statisticsb

-2.395a

.017

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

post-test -

pre-test

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
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ANALISIS UJI PRASYARAT 

NPar Tests 
 

 
 

Oneway 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample  Kolmogorov-Smirnov Test

8 8

11.3750 15.5000

7.50119 6.32456

.345 .308

.345 .308

-.220 -.210

.976 .870

.296 .435

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

excellence

servis pretest

excellence

servis

posttest

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Test of Homogeneity of Variances

excellence servis

1.089 1 14 .314

Levene

Statistic df1 df2 Sig.
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ANALISIS HASIL VALIDITAS PENELITIAN 

 

 
Nonparametric Correlations 
 

 
 
 
 

 

 

ANALISIS DESKRIPTIF 

Frequency Table 
 

 
 

Correlations

1.000 -.408

. .439

4 4

-.408 1.000

.439 .

4 4

1.000 -.447

. .553

4 4

-.447 1.000

.553 .

4 4

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

selisih

pre-test/post-test yogya

selisih

pre-test/post-test smg

selisih

pre-test/post-test yogya

selisih

pre-test/post-test smg

Kendall's tau_b

Spearman's rho

selisih

pre-test/post

-test yogya

selisih

pre-test/pos

t-test smg

reliabiliti pre-test

4 50.0 50.0 50.0

2 25.0 25.0 75.0

2 25.0 25.0 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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daya tanggap pre-test

3 37.5 37.5 37.5

1 12.5 12.5 50.0

4 50.0 50.0 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

jaminan pre-test

3 37.5 37.5 37.5

2 25.0 25.0 62.5

3 37.5 37.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

empati pre -test

3 37.5 37.5 37.5

3 37.5 37.5 75.0

2 25.0 25.0 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

bukti fisik pre-test

3 37.5 37.5 37.5

2 25.0 25.0 62.5

3 37.5 37.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

exce llence serv is pre -test

3 37.5 37.5 37.5

2 25.0 25.0 62.5

3 37.5 37.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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reliabiliti post-test

4 50.0 50.0 50.0

4 50.0 50.0 100.0

8 100.0 100.0

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

daya tanggap post-test

1 12.5 12.5 12.5

2 25.0 25.0 37.5

5 62.5 62.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

jaminan post-test

2 25.0 25.0 25.0

3 37.5 37.5 62.5

3 37.5 37.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

empati post-test

3 37.5 37.5 37.5

1 12.5 12.5 50.0

4 50.0 50.0 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

bukti fisik post-test

1 12.5 12.5 12.5

4 50.0 50.0 62.5

3 37.5 37.5 100.0

8 100.0 100.0

kurang

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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exce llence servis post-test

4 50.0 50.0 50.0

4 50.0 50.0 100.0

8 100.0 100.0

cukup

baik

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent


