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ABSTRAK

PT. Kanigara Transport Jaya Raya merupakan salah satu perusahaan
persewaan mobil yang berpusat di Surabaya. Pada awal berdiri, perusahaan ini
dapat berkembang dengan pesat, namun belakangan perkembangan tersebut tidak
mengalami peningkatan. Hal ini dapat terjadi karena faktor kualitas pelayanan
yang diberikan perusahaan kurang memuaskan pelanggan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menerapkan sistem terintegrasi antara servqual dan six sigma.
Penelitian yang dilakukan menggunakan servqual digunakan untuk menganalisa
tingkat defect pada dimensi-dimensi pelayanan perusahaan kepada pelanggan
sehingga akan menghasilkan gap dengan bobot tertinggi. Sedangkan pada metode
six sigma bertujuan untuk mereduksi tingkat variasi pada pelayanan tersebut
sehingga akan memberikan nilai tambah (value added) kepada perusahaan.

Dari hasil penelitian, diperoleh satu atribut dari 20 (dua puluh) atribut
dengan jumlah defect tertinggi yaitu pada atribut fasilitas kenyamanan. Hal ini
dapat dilihat dari gap antara kepuasan dan harapan pelanggan terhadap atribut
pelayanan tersebut. Gap atau defect tertinggi tersebut itulah yang paling
berpotensi mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan
yang diberikan PT. Kanigara Transport Jaya Raya. Setelah itu dilakukan
penelitian pada metode six sigma sehingga didapatkan bahwa atribut fasilitas
kenyamanan memiliki jumlah defect tertinggi dengan DPMO 256000 dan 2,16
sigma, dimana tingkat sigma yang dicapai masih jauh dari target yang diinginkan
(3,4 DPMO dan 6 sigma).

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa defect kualitas pelayanan pada
fasilitas kenyamanan dipengaruhi oleh gangguan pada AC yang rusak, jok mobil
rusak, dan audio mobil rusak. Fishbone diagram pada tahap improve dari DMAIC
six sigma menunjukkan faktor-faktor penyebab kegagalan berdasarkan lima
kategori, yaitu material, metode, manusia, mesin, dan lingkungan. Kemudian
masing-masing dari ketiga gangguan fasilitas kenyamanan diintegrasikan dengan
lima faktor tersebut sehingga diketahui akar penyebab masalah dan diperoleh
rekomendasi perbaikan kepada perusahaan.
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