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BAB III 
KERANGKA KONSEP PENELITIAN 
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 Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian  

 

GAP ANALYSIS PADA PT. HARFIN BAKTI NUSANTARA  

Perumusan Masalah 
 

1. Bagaimana gap analysis pada PT. Harfin Bakti 
Nusantara dapat diminimalisir berdasarkan kondisi yang 
terjadi pada saat ini? 
 

 

Studi Literatur 
1. Kualitas Jasa 
2. Customer 

Satisfaction 
3. Gap Analysis 

Kajian Empiris 
1. Dokumentasi 

Perusahaan 
2. Data Perusahaan 

Menganalisis 

Permasalahan Penelitian 

Melakukan Observasi dan 

Interpretasi Data 

Mengumpulkan, 

Menganalisa Data,  uji 

validitas dan reliabillitas 

Pengambilan Data 

Melalui Wawancara 

Mengkombinasi 

Literatur, Kajian 

Empiris, dan Dokumen 

Perusahaan 

Kesimpulan dan saran 

Penyusunan Laporan 

FINISH 
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     Pada kerangka penelitian diatas merupakan deskripsi acuan penelitian 

pada PT. Harfin Bakti Nusantara yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian kualitatif yang beriorientasi pada studi kasus di 

perusahaan jasa perbaikan kapal PT. Harfin Bakti Nusantara saat ini 

(naturalistic inquiry). Penelitian yang dilakukan di PT. Harfin lebih 

mendeskripsikan fenomena dan data yang telah didapatkan oleh peneliti 

untuk dapat menganalisanya. Sehingga pada peneitian kualitatif ini lebih 

mengutamakan proses dalam mendalami permasalahan, sehingga dapat 

mencari solusi dari permasalahan yang telah ada nantinya.  

     Dengan tema penelitian dimana dilakukan analisis gap analysis pada PT. 

Harfin Bakti Nusantara. Pada kerangka penelitian tahap awal yang dilakukan 

sebelum penelitian adalah merumuskan permasalahan yang diangkat pada 

PT. Harfin yakni kualitas jasa yang diberikan kepada client, dampak dari gap 

yang timbul nantinya terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Setelah 

rumusan masalah di didapatkan barulah penelitian dilanjutkan dengan studi 

literatur baik dari jurnal atau buku dan melakukan kajian empiris sesuai 

dengan permasalahan  yang ada. 

     Langkah selanjutnya pada kerangka penelitian yakni melakukan analisa 

permasalahan yang telah ada. Apabila unsur permasalahan telah disusun 

maka langkah selanjutnya yakni melakukan observasi di lapangan dan 

interpretasi data terhadap client. Pada observasi dan interpretasi data ini 

dilakukan dengan dua cara yakni yang pertama mengambil data dengan 

melakukan wawancara dengan client yang telah ditentukan dan yang kedua 

dengan mendalami literatur, kajian empiris, dan dokumen maupun data 

perusahaan yang menunjang dalam pemberian informasi maupun 
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penambahan data-data pada penelitian nantinya untuk dikombinasikan 

sebagai acuan dalam memperkuat data-data lain yang telah ada. 

     Setelah hasil wawancara dan mengumpulkan data perusahaan, literatur, 

dan kajian empiris maka semua data akan dikumpulkan dan di analisa 

hasilnya. Dan bila pengumpulan data belum lengkap maupun hasil analisa 

yang sekiranya kurang maka akan dilakukan feedback kembali untuk 

melakukan observasi dan interpretasi data kembali. Namun apabila semua 

data telah lengkap dikumpulkan dan hasil analisa telah didapatkan maka 

barulan dibuat kesimpulan dan saran untuk selanjutnya disusun dalam 

laporan tesis. 
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3.2 Flowchart Gap Analysis Pada PT. Harfin 
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 Gambar 3.2 Flowchart Gap Analysis PT. Harfin 

Harapan PT. Meratus pada 

pekerjaan cleaning tanki bahan 

bakar, tanki air bersih, tanki kotoran, 

dan ruang mesin dapat maksimal 

Surat Perintah 

Kerja Project 

Pengalaman PT. Meratus 

Line hampir 60 tahun sejak 

1957 

Pengalaman 

pekerjaan 

sebelumnya 

Biaya anggaran 

project 

Jasa yang didapatkan 

PT. Meratus Line 

Transkrip project oleh 

Marketing dan Management 

PT. Harfin 

Surat perintah kerja PT. Harfin 

untuk internal karyawan  

Komitmen dan integritas 

perusahaan 

Persepsi karyawan selaku 

eksekutor project PT. Harfin 

Gap 1 

  Gap 2  Gap 3 

 Gap 4 

Gap 5 

 Gap 6 

Sumber : Diolah Peneliti (2018) 
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     Dengan adanya enam gap yang terdapat pada PT. Harfin membuat 

kepuasan pelanggan menjadi menurun. Gap yang terjadi pada PT. Harfin 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Gap Pertama adalah kesenjangan pengetahuan  

     Dimana pada gap pertama merupakan kunci utama diantara 

konsumen dan management PT. Harfin dalam menindak lanjuti 

permintaan yang diinginkan oleh client perusahaan. Gap ini sangat rentan 

untuk terjadinya gap-gap yang lain dalam struktur pada suatu unit bisnis. 

Sehingga kesenjangan pengetahuan dari management perusahaan 

haruslah di perhatikan, sehingga management memahami core business 

yang dimiliki perusahaan. 

b. Gap Kedua adalah kesenjangan standarisasi pekerjaan 

     Dimana pada gap kedua ini standar operasional prosedur antara 

management internal perusahaan dengan karyawan haruslah sama dan 

sejalan. Seandainya karyawan tidak mengikuti SOP yang telah diberikan 

manajemen maka, kualitas pekerjaan yang dilakukan nantinya akan 

menjadi buruk dan merusak unit bisnis PT. Harfin. Karena SOP yang 

diberikan manajemen merupakan standarisasi yang disesuaikan dengan 

standrisasi yang diberikan oleh perusahaan client yakni PT. Meratus Line. 

c. Gap Ketiga adalah kesenjangan perilaku 

     Kesenjangan perilaku ini biasanya terjadi pada setiap individu 

karyawan yang berbeda-beda dikarenakan rasa kurang memiliki atau 

loyalitas terhadap perusahaan. Karyawan dilapangan selaku eksekutor 

biasanya tidak memiliki perilaku (attitude) dan etika dalam melakukan 
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pekerjaan. Pada gap ketiga ini karyawan memiliki peran besar terhadap 

gap yang terjadi yang berakibat fatal karena karyawan selaku eksekutor 

akhir pekerjaan. 

d. Gap Keempat merupakan kesenjangan komunikasi internal 

     Pada gap keempat ini biasanya terjadi antara management dengan 

karyawan. Dimana komunikasi internal perusahaan tidak terjalin. Visi dan 

misi yang telah dirumuskan tidak tersampaikan kepada karyawan, 

sehingga terjadinya kesenjangan komunikasi internal. Akibat dari gap ini 

yakni perusahaan akan susah untuk berkembang dimasa yang akan 

datang. 

e. Gap kelima merupakan kesenjangan jasa 

     Pada gap kelima ini terjadi merupakan gap yang sangat krusial dalam 

etika berbisnis untuk menciptakan suatu bisnis yang keberlanjutan. Gap 

ini terjadi disebabkan oleh tidak sesuainya persepsi antara manajemen 

PT. Harfin dengan harapan yang diinginkan oleh PT. Meratus line sebagai 

client utama. 

f. Gap keenam adalah kesenjangan interpretasi atau penafsiran.  

     Pada gap ini konsumen sudah kehilangan kepercayaan dengan 

manajemen perusahaan dikarenakan kualitas jasa atau persepsi yang 

diberikan tidak sesuai dengan harapan utama konsumen. 


