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ABSTRAK 

Pengawasan mutu produk maupun pelayanan 
merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan dengan dunia industri.  

PT. ICI Paints Indonesia mengeluarkan kebijakan 
mutu dan sasaran mutu yaitu, berkomitmen untuk 
menghasilkan produk-produk dan memberikan pelayanan 
utama bagi para pelanggan yang menginginkan kualitas 
terbaik, serta berfokus pada peningkatan kualitas yang 
berkesinambungan pada bisnis dan pelayanan. Metode 
Delivery In Full On Time (DIFOT) merupakan 
pengembangan sistem pengiriman yang baik dengan cara 
bekerja sama dalam bekerja dengan departemen lain 
seperti Sales, Customer Service, Planning dan 
Production. Kemudian disosialisasikan dengan pelanggan 
untuk kesepakatan dan perjanjian yang digunakan PT ICI 
Paints Indonesia untuk meningkatkan layanannya pada 
konsumen.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat 
sesuatu yang telah berlangsung pada saat terjadi 
penelitian dan memeriksa sebab atau gejala yang 
terjadi diperusahaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem DIFOT 
yang diterapkan oleh perusahaan pada saat ini 
mengalami kemajuan sehingga kepuasan pelanggan 
dalam hal penerimaan barang yang dipesan dapat pada 
saat yang ditentukan dan dalam jumlah yang diinginkan, 
Hubungan pelayanan dengan sistem DIFOT dengan 
tingkat kepuasan pelanggan pada PT. ICI Paints 
Indonesia tidak bisa dipisahkan, karena salah satu 
pencapaian kepuasan adalah pengiriman yang tepat 
waktu dan jumlah yang sesuai permintaan, Pengaruh 
pelayanan terhadap tingkat kepuasan pelanggan dapat 
dilihat hasilnya yang positif dan cukup kuat 

  
 
Kata Kunci : Layanan, DIFOT, Kepuasan Pelanggan 
 

ABSTRACT 

Product Quality and Service Quality Control 
represent the inseparable activity or program with the 
industrial sector.  

 PT. ICI Paints Indonesia applied the policy of 
quality and quality target: commit to yield the product 
and give the especial service to all customer expecting 
best quality, and also focus [at] make-up of continual 
quality [at] business and service. Method of Delivery In 
Full On Time (DIFOT) represent the system development 
good delivery by cooperating in working departmentally 
other;dissimilar like Sales, Customer Service, Planning 
And Production. [Is] later;then socialized with the 
[cutomer/ client] for the agreement of agreement and 
used [by] PT ICI Pains Indonesia to increase its service 
[at] consumer  

 Method used in this research that is method 
which aim to to depict the nature of something that 
have taken place at the (time) of happened [by] the 
research and check the cause or symptom that 
happened company  

 Result of research indicate that the PHOT System 
applied by company at the moment experience of the 
progress so that satisfaction [of] [cutomer/ client] in 
the case of consignment of goods ordered [by] earn at 
the (time) of determined and in number wanted, 
Service [relation/link] with the PHOT system with the 
storey;level of satisfaction [of] [cutomer/ client] [of] 
[at] PT. ICI Paints Indonesia cannot be dissociated, 
because one of satisfaction attainment [is] correct 
delivery [of] appropriate amount and time [of] request, 
Service influence to visible [cutomer/ client] 
satisfaction storey;level [of] its result which are 
positive and enough strength  

 Keyword : Service, PHOT, [Cutomer/ client] 
Satisfaction  

 
 
Keywords : Standard Deviasi, Coefficient of Variation, 
Cashflow and IRR 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Penelitian 

Pengawasan mutu produk maupun pelayanan 
merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan dengan dunia industri yaitu dunia usaha yang 
meliputi proses industri dan pemasaran produk, 
pengawasan mutu produk maupun pelayanan sangat 

berlandaskan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Semakin maju tingkat pendidikan, 
pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat, maka 
semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat 
tersebut terhadap beraneka ragam jenis produk yang 
diperlukan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan 
terhadap mutu pelayanan dan mutu produk yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 
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untuk mencapai kepuasan pelanggan atau customer 
satisfaction . 

PT. ICI Paints Indonesia merupakan salah satu 
perusahaan multinasional dan telah mendapatkan 
pengakuan atau akreditasi dari badan Internasional Mutu 
yaitu : ISO 9001 versi 2000. Sertifikasi ini harus dijaga 
dan dipertahankan atas apa yang telah dicapai 
khususnya dalam hal mutu pelayanan dan mutu produk 
yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Pada tahun 
2003 PT. ICI Paints mengeluarkan kebijakan mutu dan 
sasaran mutu yaitu, berkomitmen untuk menghasilkan 
produk-produk dan memberikan pelayanan utama bagi 
para pelanggan yang menginginkan kualitas terbaik, 
serta berfokus pada peningkatan kualitas yang 
berkesinambungan pada bisnis dan pelayanan melalui : 
“Perbaikan berkesinambungan terhadap sistem 
manajemen mutu, komitmen dan mengembangkan terus 
menerus atas kemampuan karyawan, bertekad untuk 
selalu bekerja benar sejak awal” 

PT. ICI Paints Indonesia mempunyai sasaran mutu 
yaitu : Meningkatkan  pangsa pasar  menjadi 20 persen 
pangsa pasar cat di Indonesia dan 85 persen Delivery In 
Full On time (DIFOT). 

Pada kenyataan pangsa pasar riil yang telah 
dicapai adalah : 11,97 persen pada tahun 2003 dan 
12,77 persen pada tahun 2004 sehingga target tersebut 
masih belum tercapai, untuk mewujudkan target 
tersebut diperlukan kebijakan terhadap kualitas 
pelayanan dan kualitas produk. 

Agar pangsa pasar yang ditetapkan dapat tercapai, 
perusahaan perlu menetapkan suatu strategi pelayanan 
yang diinginkan oleh konsumen agar harapannya dapat 
terpenuhi sehingga konsumen akan puas dan diharapkan 
meningkatkan penjualan serta mendorong meningkatkan 
keuntungan.  

Dengan adanya kebijakan mutu dan sasaran mutu 
PT. ICI Paints Indonesia, maka perusahaan dengan 
segala sumberdaya yang ada harus bekerja keras untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan 
dengan cara selalu melakukan perbaikan-perbaikan 
kualitas pelayanan dan kualitas produk yang sesuai 
harapan konsumen. Berdasarkan dari uraian tersebut 
diatas dan untuk melihat sejauh mana pentingnya 
penerapan manajemen mutu mempengaruhi kualitas 
produk dan kepuasan pelanggan, maka peneliti tertarik 
untuk membuat suatu penelitian dengan judul : 
“Analisis Pelayanan Distribusi dengan Sistem DIFOT 
Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan pada PT. ICI 
Paints Indonesia “.  

Dari judul tersebut, Penulis mengidentifikasi 
masalah untuk selanjutnya dibahas dalam hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana hubungan pelayanan dengan sistem DIFOT 

terhadap tingkat   kepuasan pelanggan pada PT. ICI 
Paints ? 

2. Sampai sejauhmana pengaruh pelayanan terhadap 
tingkat kepuasan pelanggan 
 
 

METODE PENELITIAN  

  
Premis  

Sebagai titik tolak dalam merumuskan hipotesis 
penelitian, berikut adalah premis-premis yang 
digunakan dalam penelitian ini: 
Premis 1 
Distribusi diterjemahkan sebagai tanggung jawab “jasa 
angkutan” untuk menjamin agar barang tiba di tempat 
yang tepat dan waktu yang tepat (Delivery In Full On 
Time /DIFOT)” (Nasution 1996:33) 
Premis 2 
DIFOT merupakan pengembangan sistem pengiriman 
yang baik dengan cara bekerja sama dalam bekerja 
dengan departemen lain seperti Sales, Customer 
Service, Planning dan Production. Kemudian 
disosialisasikan dengan pelanggan untuk kesepakatan 
dan perjanjian (PT. ICI Paints 2006) 
 
Hipotesis Penelitian  
 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian yang perlu diuji 
kebenarannya lebih lanjut melalui penelitian yang 
berkelanjutan. 
Hipotesis 1 
Diduga sistem DIFOT pada perusahaan merupakan 
kebijakan yang sudah tepat. 
Hipotesis 2 
Keputusan pelanggan telah mencapai target sesuai 
dengan yang diinginkan oleh perusahaan dan konsumen. 
Hipotesis 3 
Penerapan strategi dapat dilakukan dengan mudah 
apabila sistem DIFOT sudah diidentifikasi dengan benar. 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat 
sesuatu yang telah berlangsung pada saat terjadi 
penelitian dan memeriksa sebab atau gejala yang 
terjadi diperusahaan. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hubungan Sistem DIFOT dengan Tingkat Kepuasan 
Pelanggan  

Hubungan pelayanan dengan sistem DIFOT 
terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. ICI Paints 
Indonesia tidak bisa dipisahkan, karena salah satu 
pencapaian kepuasan adalah pengiriman yang tepat 
waktu dan jumlah yang sesuai permintaan. 

Hubungan pelayanan dengan sistem DIFOT dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini dimana sistem tersebut 
mengalami pencapaian atau tidak. 
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Tabel 1 DIFOT Performance Tahun 2005 (Satuan Persen (%)) 
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AVERAGE 

TARGET DIFOT 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

DIFOT FACTORY 84 71 70 82 60 71 77 66 66 83 69 74 74 

DIFOT DC N/A N/A 77 76 70 82 90 91 90 84 86 88 83 

DIFOT TOTAL 84 71 74 79 65 76 83 69 86 83 71 76 76 
    Sumber : PT. ICI Paints Indonesia setelah diolah 
   Distribution Departement 

 
Dalam tabel tersebut menjelaskan sistem DIFOT ini 

mencapai target pada tahun 2005 yang tidak stabil. 
Target ini dipengaruhi beberapa aspek, sehingga target 
yang diharapkan tidak sesuai yang diharapkan. 

Pencapaian untuk tahun 2006 yang sedang berjalan 
ini mengalami perubahan menuju kebaikan dimana 

target tersebut dapat dicapai dengan adanya perbaikan 
di setiap depatemen yang terkait dan kepedulian 
terhadap sistem ini terus dijaga, sehingga pencapaian 
(performance) DIFOT ini tetap baik. 

Dapat kita lihat pada tabel berikut dibawah ini :  
 

 
Tabel 2 DIFOT PerformanceTahun 2006 

 
INPUTS Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD Target 

               
# Lines 20700 20522 33641 21606 37005 27779       161253 0 

# Lines Delivered to Request 0 0 0 0 0 0       0 0 
# Lines Delivered to Commit 17525 16435 27699 19507 32867 25796       139829 0 

Delivery Reliability (Request) %               
Delivery Reliability (Commit) % 84.7 80.1 82.3 90.3 88.8 92.9       86.7  

Sumber : PT. ICI Paints Indonesia  
   Distribution Departement 
 

Pencapaian untuk tahun 2006 ini mengalami 
perubahan menuju kebaikan dimana target tersebut 
dapat dicapai dengan adanya perbaikan di setiap 
departemen yang terkait. Perbaikan yang dilakukan oleh 
setiap departemen diantaranya: 
1. Produk yang diminta oleh konsumen dipilih oleh 

departemen customer service berdasarkan prioritas 
kemudian departemen planning menurunkan lembar 
kerjanya (work sheet) selanjutnya departemen 
produksi segera mempersiapkan bahan baku yang 
selanjutnya memproses sehingga barang tersebut 
jadi dan kemudian dikirim ke departemen distribusi 
dan gudang untuk segera dikirim, sehingga barang 
yang diminta sesuai yang ditargetkan.  

2.  Transpotasi di bawah pengawasan departemen 
distribusi. Untuk pengaturannya departemen distri-
busi mengelompokkan pengirimannya berdasar-kan 
rute atau jalur yang bisa lebih mudah dilewati (satu 
arah). 

3.  Untuk memudahkan pengawasan stok di dalam 
gudang departemen planning  dapat melihat secara 
on line dengan sistem komputerisasi produk yang 
mana yang harus dibuat berdasarkan kategori. 

4. Untuk memuaskan customer, apabila ada permintaan 
mendesak (urgent), semua depatemen terkait akan 
memprioritaskan permintaan tersebut. Sehingga 
barang dapat segera sampai di tangan konsumen. 

5.  Tidak kalah pentingnya dalam hal ini sistem 
komputerisasi pun sangat diperhatikan, karena 
apabila sistem ini mengalami gangguan atau 
kerusakan, maka akibatnya sangatlah fatal. Sehingga 
dari pihak perusahaan  terutama depatemen IT 
(Information Technology) selalu mengawasi dan 
memperbaiki  segera apabila ada gangguan atau 
kerusakan. 
 
 
 

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Untuk melihat pengaruh antara pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan, maka dilihat terlebih dahulu 
hubungan antara pelayanan dengan kepuasan 
pelanggan, maka didapat data sebagai berikut : 
 
Tabel 3 Tingkat Keeratan Koefisien Korelasi 
 

Interval Keeratan 
0,00 < r < 0,20 Sangat rendah 
0,20 < r < 0,40 Rendah 
0,40 < r < 0,60 Sedang 
0,60 < r < 0,80 Kuat 
0,80 < r < 1,00 Sangat Kuat 

 
Tabel 4 Tabulasi Data untuk Regresi dan Koefisiensi korelasi Pelayanan 
(X) dan Kepuasan (Y)  

NO. X  X2 Y Y2 XY 
1 4  17 4  17 17 
2 4  13 4  18 16 
3 4  15 4  17 16 
4 4  18 4  18 18 
5 4  20 4  19 20 
6 4  19 4  17 18 
7 4  15 4  18 17 
8 4  15 4  16 15 
9 4  17 4  18 17 
10 4  19 4  17 18 
11 4  18 4  17 17 
12 4  15 4  15 15 
13 4  15 4  19 17 
14 4  18 4  18 18 

Jumlah 57  234  59  245  239  
Sumber: Data yang diolah 

 
Dari tabel diatas maka diperoleh data sebagai berikut : 

  57x      2342x  

  59y       2452y  

  239xy  
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xxn
yxxy

a  

2)57()234(80
)59)(57()234(59




a  

324918720
336313806




a  

15471
10443

a    675,0a  

 
Setelah didapat nilai a, selanjutnya dicari nilai b, 
dengan rumus sebagai berikut : 

22 )()(
))((

xxn
yxxynb


  

2)57()234(80
)59)(57(239.80


b  

324918720
336319120


b  

15471
15757b    018,1b  

Dari kedua perhitungan diatas maka dapat diketahui 
persamaan Regresinya, yaitu seperti dibawah ini : 

xY 018,1675,0   
Persamaan Linear 
Y = 0,675 + 1,018  E (Y) =β0 + β1 
maka kurvanya adalah : 
 

 
Gambar 1 Kurva Regresi Linear Y = 0,675 + 1,018x 

 
Dari persamaan Regresi tersebut dapat diambil 
kesimpulan bahwa: Setiap kenaikan variabel X (Kualitas 
Pelayanan) akan diimbangi dengan kenaikan variabel Y 
(Kepuasan) sebesar 1,018, sebaliknya setiap penurunan 
Kualitas Pelayanan akan diikuti dengan penurunan 
Kepuasan sebesar 1,018. Apabila tidak ada Pelayanan 
(distribusi), maka tingkat Penjualan sebesar 0.675. 
 
Uji Koefisiensi Korelasi 
Uji Hipotesis statistik yaitu : 
H0 : þ = 0 ; bahwa pelayanan tidak berhubungan dengan 
kepuasan 
Ha : þ ≠ 0 ; bahwa pelayanan berhubungan dengan 
kepuasan 

 
Untuk melihat seberapa besar pengaruh pelayanan 

terhadap kepuasan, maka digunakan rumus Koefisiensi 
Korelasi, seperti pada perhitungan di bawah ini : 

  57x    2342x  

  59y      2452y  

  239xy  

)))(.()((

))(()(
2222 YYnXXn

YXXYnr



  

  22 )59()245(80.)57()234(80
)59)(57()239(80



r  

)348119600).(324918720(
336319120




r  

)16119)(15471(
15757

r  

 
677,15791

15757
r   998,0r  

Dari perhitungan tersebut diatas, maka dapat diketahui 
bahwa korelasi antara variabel x dan variabel y terdapat 
suatu hubungan yang positif dan cukup kuat. Hubungan 
antara keduanya ditunjukan oleh Koefisien Korelasi 
yaitu r = 0,998 dengan arah positif dan mendekati 
1(satu). Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan 
pelayanan ternyata mempunyai hubungan yang cukup 
kuat dan positif dengan kepuasan. 
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2
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 2998,01

280998,0



t  

996,3
814,8

t     206,2t  

 
Harga t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel 
dengan kesalahan 5% uji dua pihak dan dk= 80-2, maka 
diperoleh ttable= 1.980 untuk itu dapat digambarkan 
seperti dibawah ini ; 

 

 
Gambar 2 Kurva Uji Signifikansi Dua Pihak 

  
Berdasarkan perhitungan uji dua pihak yang ditunjukkan 
pada gambar 4.2 di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

hitungt  berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat 

ditarik kesimpulan, hipotesis nol yang menyatakan 
Pelayanan tidak terhubungan dengan Kepuasan ditolak 
(Ho:ρ = 0 ditolak), dan hipotesis alternatif (Ha) yang 
diterima (Ha:ρ ≠ 0 diterima). Jadi kesimpulannya 
hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan kepuasan 
sebesar 0,998 memiliki pengaruh yang signifikan atau 
nyata dan mempunyai hubungan yang positif. Artinya 
koefisien tersebut dapat berlaku pada populasi di mana 
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sampel diambil. Berdasarkan tabel untuk mengetahui 
naik turunnya pengaruh dari variabel X terhadap 
variabel Y, maka dihitung dengan rumus Koefisiensi 
Determinasi, seperti dibawah ini ; 

 %1002 xrKD   %100998,0 2 xKD     

%100996,0 xKD     %60,99KD  
Dari hasil analisis Koefisiensi Determinasi di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan 
sangat berpengaruh sebesar 99,60 % untuk membentuk 
Kepuasan yang positif pada PT. ICI Paints Indonesia, dan 
sisanya sebesar 0,40% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 
Kepuasan Pelanggan Berdasarkan Hasil Riset  

Untuk mengetahui fasilitas dan pelayanan mana 
saja dari keempat belas fasilitas dan pelayanan tersebut 
yang harus menjadi prioritas utama bagi PT.ICI Paints 
Indonesia dalam rangka memberikan kepuasan kepada 
para pelangganya, maka penulis akan mengemukakan 
mengenai perhitungan dengan menggunakan rumus rata-
rata harapan dan rata-rata penilaian kinerja PT ICI 
Paints Indonesia oleh pelanggan. Rumus ini terdiri dari 2 
buah variabel yang diwakili oleh Y dan X, dimana Y 
merupakan harapan pelanggan dan huruf X merupakan 
penilaian kinerja PT ICI Paints Indonesia oleh pelanggan. 
Dalam penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada 
80 orang responden yang semuanya merupakan 
pelanggan PT.ICI Paints Indonesia yaitu terdiri dari 
Industrial project sebanyak 88 pelanggan, new project 
sebanyak 132 pelanggan, Paint contractor sebanyak 110 
pelanggan dan pengguna langsung sebanyak 110 
pelanggan. 

 
Tabel 5 Rekapitulasi Kinerja Menurut Pelanggan PT ICI Paints Indonesia 
 

No Fasilitas / Pelayanan X Y 
  Pelayanan      

1 Pembayaran berjangka / tempo 1 - 3 
Bulan 4.09 4.13 

2 Pemberian hadiah langsung didalam 
produk uang Rp 1000 3.64 4.30 

3 Tersedianya banyak warna pilihan 3.90 4.06 
4 Tersedianya jenis / tipe cat 4.25 4.29 
5 Produk yang ramah lingkungan. 4.49 4.39 
6 Faslitas informasi tentang produk  4.36 4.13 
7 Tersedianya customer service 3.93 4.28 
 Kepuasan     
8 Kemudahan memperoleh produk cat  3.81 4.00 
9 Kemudahan proses pemesanan cat 4.09 4.28 
10 Warna yang dikirim sesuai pesanan 4.34 4.18 
11 Kwalitas  cat sesuai dengan pesanan  4.28 4.08 

12 Penanganan complaint oleh customer 
service 3.91 3.93 

13 Pengiriman cat sesuai waktu yang 
dijanjikan / ditentukan 3.90 4.36 

14 Pelayanan purna jual 4.19 4.20 
  Jumlah skor rata-rata  57.16 58.58 
  Rata-rata dari skor rata-rata 4.08 4.18 

Sumber : Hasil Kuesioner (2005) 
Keterangan : X : Rata-rata skor penilaian kinerja / Kepuasan 

  Y : Rata-rata skor harapan Pelanggan / Kepentingan 
Untuk menghitung banyaknya responden yang 

harus diberikan kuesioner dengan menggunakan rumus 
Slovin :  

 
21 Ne

Nn


    
2)1.0(4401

440


n  

  n = 81.48 
dari rumus Slovin diperoleh  n = 81.48 dibulatkan 
menjadi 82 responden. 

Adapun perhitungannya berdasarkan nilai rata-rata 
harapan dan nilai rata-rata penilaian kinerja oleh 
pelanggan dengan rumus :  
 

 
 

Sebagai contoh perhitungan ialah warna yang dikirim 
sesuai pesanan (10) 

  
82
334




Y      18.4


Y         

  
82

347




X      34.4


X  

Hasil perhitungan perbandingan antara harapan dan 
kinerja dapat dilihat pada lampiran 8, dari hasil 
perhitungan tersebut terlihat masih adanya kesenjangan 
antara harapan pelanggan dengan kinerja perusahaan, 
maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
diperlukan adanya suatu strategi pelayanan. 

 Demikian juga untuk perhitungan Harapan dan Penilaian 
Kinerja digunakan rumus seperti di atas, untuk jelasnya 
mengenai hasil rekapitulasi perhitungan rata-rata 
harapan pelanggan terhadap kinerja  perusahaan oleh 
pelanggan dapat dilihat pada beberapa lampiran yang  
ada.  

Untuk mencari skor rata–rata dari rata-rata 
harapan pelanggan dan skor rata–rata dari rata-rata 
penilaian kinerja oleh pelanggan adalah dengan 
menggunakan rumus berikut :  

    
 
 

    
14

58.58




Y     
14

16.57




X     

  18.4


Y     08.4


X  
 
Dari tabel hasil perhitungan tersebut kemudian 
dimasukkan dalam diagram Cartesius 
 

 
Gambar 1 Diagram Cartesius 

 
Diagram Cartecius tersebut menjelaskan bahwa prioritas 
fasilitas dan pelayanan PT.ICI Paints Indonesia terbagi 
ke dalam 4 kuadran yaitu kuadran A, kuadran B, kuadran 
C dan kuadran D.  
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Kuadran A : 
Merupakan fasilitas dan pelayanan yang dinilai sangat 
penting dan dibutuhkan oleh pelanggan tetapi pihak 
perusahaan belum melaksanakannya sesuai harapan 
pelanggan, sehingga mengecewakan pelanggan (prioritas 
utama). 
Adapun yang termasuk kuadran ini ialah : 
1. Fasilitas pemberian hadiah uang di dalam produk (2) 
2. Tersedianya customer service (7) 
3. Pengiriman cat sesuai waktu yang ditentukan (13) 
Kuadran B  
Merupakan fasilitas dan pelayanan yang telah berhasil 
dilaksanakan oleh perusahaan, untuk itu wajib 
dipertahankan, dinilai penting oleh pelanggan dan sudah 
sesuai dengan harapan pelanggan sehingga menjadi 
fasilitas dan pelayanan unggulan (pertahankan prestasi). 
Yang termasuk ke dalam kuadran ini adalah:  
1. Tersedianya tipe atau jenis cat (4) 
2. Produk yang ramah lingkungan atau Green product (5) 
3. Kemudahan proses pemesanan cat (9) 
4. Warna yang dikrim sesuai dengan pesanan (10) 
5. Pelayanan purna jual atau After sales service (14) 
Kuadran C : 
Merupakan fasilitas dan pelayanan perusahaan yang 
dinilai kurang penting oleh pelanggan (prioritas rendah). 
Yang termasuk ke dalam kuadran ini adalah : 
1. Tersedianya banyak warna pilihan (3) 
2. Kemudahan memperoleh produk cat (8) 
3. Penangan komplain  (12). 
Kuadran D : 
Merupakan  fasilitas  dan pelayanan yang dinilai kurang 
penting pelanggan, akan tetapi  fasilitas  dan  pelayanan  
yang  diberikan  perusahaan  dinilai baik oleh pihak 
perusahaan untuk pelangganya. Jadi walaupun 
pelanggan kurang memerlukannya pihak perusahaan  
tetap  memberikan fasilitas dan pelayanan itu sehingga 
menurut pelanggan pelayanan tersebut memberikan 
kesan berlebihan. Yang termasuk ke dalam kuadran ini 
adalah : 
1. Fasilitas pembayaran berjangka waktu / tempo 1 – 3 
bulan (1) 
2. Fasilitas informasi tentang produk  (6) 
3. Kualitas cat sesuai dengan pesanan (11) 

 
 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil melakukan penelitian langsung  
terhadap para pelanggan dari PT. ICI Paints Indonesia, 
selanjutnya penulis dapat menyimpulkan : 
1. Sistem DIFOT yang diterapkan oleh perusahaan pada 
saat ini mengalami kemajuan sehingga kepuasan 
pelanggan dalam hal penerimaan barang yang dipesan 
dapat pada saat yang ditentukan dan dalam jumlah yang 
diinginkan. 
2. Tingkat kepuasan pelanggan yang yang dilakukan oleh 
pihak perusahaan dapat terwujud berkat adanya 
perbaikan dalam hal fasilitas pelayanan yang terbaik 
terutama dalam hal memuaskan pelanggan yang penulis 
analisa lewat hasil kuesioner yang telah dikirimkan pada 
kunsumen Industrial Project, New Project, Paints 
Contractor dan pengguna produk langsung untuk melihat 
harapan dan fasilitas pelayanan dari PT. ICI Paints 
Indonesia  
3. Penetapan strategi pelayanan dengan sistem DIFOT 
ini terlihat setelah adanya perhitungan dengan diagram 
cartesius, setiap kuadran terlihat kekuatan dan 

kelemahannya. Sehingga suatu kekuatan yang terlihat 
harus dipertahankan dan kelemahan yang terlihat harus 
diperbaiki segera.  
4. Hubungan pelayanan dengan sistem DIFOT dengan 
tingkat kepuasan pelanggan pada PT. ICI Paints 
Indonesia tidak bisa dipisahkan, karena salah satu 
pencapaian kepuasan adalah pengiriman yang tepat 
waktu dan jumlah yang sesuai permintaan. 
5. Pengaruh pelayanan terhadap tingkat kepuasan 
pelanggan dapat dilihat hasilnya yang positif dan cukup 
kuat. Hubungan antara keduanya ditunjukan oleh 
koefisien korelasi r = 0.998 dengan arah positif dan 
mendekati angka satu. 
6. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan 
dalam menetapkan sistem DIFOT dalam meningkatkan 
kepuasan pelanggan dapat diketahui sehingga pihak 
perusahaan perlu memperbaiki hambatan-hambatan 
tersebut. 
 
Sedangkan dari hasil riset terhadap kepuasan pelanggan 
berdasarkan kuesioner, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
1 Fasilitas yang diberikan oleh PT ICI Paints Indonesia 
kepada pelanggannya antara lain : Pembayaran 
berjangka waktu atau tempo 1-3 bulan, pemberian 
hadiah langsung berupa uang logam seribu rupiah dalam 
produk, tersedianya banyak warna pilihan, tersedianya 
jenis atau tipe cat, Produk yang ramah lingkungan atau 
Green product, Fasilitas fasilitas informasi tentang 
produk, tersedianya customer service.Sedangkan 
pelayanan yang diberikan oleh PT. ICI Paints Indonesia 
pada para  pelanggannya terdiri dari Kemudahan  
memperoleh produk cat dari PT. ICI Paints, kemudahan   
proses pemesanan cat oleh  bagian yang terkait, warna  
yang dikirim sesuai pesanan, kualitas cat sesuai dengan  
pesanan, penanganan komplain oleh PT. ICI Paints 
Indonesia, pengiriman produk cat sesuai dengan waktu 
yang ditentukan, pelayanan purna jual atau after sales. 
2. Prioritas fasilitas dan  pelayanan PT. ICI Paints 
Indonesia berdasarkan harapan dan penilaian kinerja 
perusahaan oleh para pelanggan. 
Kuadran A : Pemberian hadiah langsung uang seribu 
rupiah didalam kemasan cat, tersedianya customer 
service, pengiriman  cat sesuai waktu yang ditentukan ( 
On Time )  
Kuadran B : Tersedianya banyak jenis cat, produk yang 
ramah  lingkungan atau green  product Kemudahan 
proses pemesanan cat, warna yang dikirim sesuai 
dengan pesanan dan Pelayanan purna jual atau after 
seles service 
Kuadran C : Tersedianya  banyak  warna  pilihan, 
kemudahan  proses  pemesanan cat dan penanganan 
komplain oleh PT. ICI Paints Indonesia.  
Kuadran D : Pembayaran  dengan  waktu berjangka atau  
tempo 1 – 3 bulan, fasilitas informasi tentang  produk  
cat di internet atau web site dan kualitas cat sesuai 
dengan pesanan. 
 
Strategi yang dilakukan atau diterapkan oleh PT. ICI 
Paints Indonesia dalam rangka meningkatkan pangsa 
pasar dan agar tercapai market share 20 persen pada 
tahun 2006. 
Pada Kuadran A : Mensosialisasikan program berhadiah  
kepada toko-toko  dan juga  ditempelkan label 
berhadiah pada kemasan, memberikan training pada 
customer service departemen, mencari angkutan barang 
yang professional dan mentraining pada supir angkutan 
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barang  tentang safety  yaitu : keamanan keselamatan 
dan kesehatan lingkungan kerja  dan  cara memuaskan  
pelanggan,  setiap  senin  pagi pada karyawan dan para 
armada truck angkutan barang. 
Pada Kuadran B : Terus menerus mempertahankan dan 
mengelola semua fasilitas dan pelayanan yang berada 
pada kwadran ini dengan sebaik-baiknya, antara lain 
banyak jenis cat, produk ramah lingkungan, kemudahan 
dalam proses pemesanan cat, dan pelayanan purna jual. 
Pada Kuadran C : PT. ICI Paints  Indonesia bekerja sama 
dengan para design interior dan para Arsitek, 
menambah sales  di  depo-depo untuk  mencari potensi 
pasar yang ada, memberi  pelatihan atau training pada 
sales dan para customer service departemen sehingga 
mengerti akan kualitas. 
Pada Kuadran D : Mempertimbangkan untuk mengurangi 
fasilitas dan  pelayanan  yang  ada pada kuadran  ini  
supaya  biaya-biaya bisa dihemat atau dengan tetap 
dipertahankan selama tidak mengeluarkan biaya yang 
besar, pembayaran tempo 1-3 bulan, web site atau 
telpon bebas pulsa dan kesesuaian kualitas cat 
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