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 Data dari AISI tahun 2009 menyatakan bahwa ada kesenjangan antara 
jumlah motor dengan bengkel di Indonesia. Adanya peluang usaha bengkel yang 
menjanjikan, menyebabkan persaingan bisnis diantara bengkel resmi maupun 
bengkel umum. Setiap bengkel jasa servis merasa tertantang untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya.Permasalahan yang di hadapi 
Bengkel Yamaha Mataram Sakti Purwokerto yaitu pelanggan yang fluktuasi, 
padahal pihak manajemen bengkel sudah memberikan kualitas pelayanan jasa 
sesuai standar operasional prosedur pelayanan. Masalah yang di kaji dalam 
penelitian ini adalah adakah pengaruh kualitas pelayanan jasa secara langsung dan 
tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan dan adakah pengaruh kepuasan 
pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada Bengkel Yamaha Mataram Sakti 
Purwokerto, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh kualitas pelayanan jasa secara langsung dan tidak langsung terhadap 
loyalitas pelanggan dan pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 
pelanggan pada Bengkel Yamaha Mataram Sakti Purwokerto 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan Non Servis Gratis (NSG) 
Bengkel Yamaha Mataram Sakti Purwokerto. Penarikan sampel menggunakan 
teknik Accidental Sampling yaitu penarikan sampel dimana anggota populasi di 
dapat secara kebetulan karena di anggap cocok sebagai sumber data dan anggota 
sampel penelitian. Ukuran sampel sampel hitung dengan menggunakan rumus 
Slovin yang di peroleh  sebanyak 100 responden. Variabel yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitas pelayanan jasa, kepuasan pelanggan dan loyalitas 
pelanggan. Metode pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan 
dokumentasi, wawancara, observasi dan kuesioner. Metode analisis data 
penelitian ini adalah menggunakan path analysis (Analisis jalur). 

Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan H1 sebesar  0,364, H2 sebesar 
0,256, H3 sebesar 0,393. Hasil analisis jalur di peroleh persamaan regresi yang 
pertama  di peroleh X2=  0,653 X1 +  0,756 dan yang kedua di peroleh Y   =  0,364 
X1 + 0,393 X2 + 0,725. sedangkan hasil total effect lebih besar dari effect indirect 
0,62 > 0,256 = intervening, menandakan bahwa kualitas pelayanan jasa 
berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan 
melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. 

Simpulan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan jasa mempunyai 
pengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas dengan kepuasan 
pelanggan sebagai variabel intervening, sedangkan kepuasan pelanggan 



berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan jasa yang di 
berikan Bengkel Yamaha Mataram Sakti Purwokerto sudah baik, dan mayoritas 
pelanggan sudah merasa puas tetapi loyalitas pelanggan masih rendah. Saran yang 
di berikan berdasarkan hasil penelitian adalah Bengkel Yamaha Mataram sakti 
Purwokerto hendaknya untuk tetap menerapkan standar operasional kualitas 
pelayanan jasa yang ada dengan maksimal dan aktif dalam menjaga hubungan 
dengan  para pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan terjaga dan pelanggan akan 
semakin loyal. Untuk peneliti selanjutnya, di harapkan untuk meneliti dengan 
variabel yang lain, seperti penetapan harga maupun kepercayaan, serta meneliti 
pada objek yang berbeda pula, yang memungkinkan mempunyai pengaruh 
terhadap loyalitas pelangan. 
 


