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Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan , Kualitas Pelayanan 

 

Salah satu tindakan untuk memuaskan pelanggan adalah dengan cara 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggan. Diperlukan usaha 

maksimal dari sebuah perusahaan untuk memuaskan pelanggannya agar dapat 

bertahan di dunia usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

dan menganalisis sejauhmana pengaruh kualitas pelayanan yang meliputi faktor 

daya tanggap (responsiveness), kehandalan (reliability), empati (empathy), 

jaminan (assurance), dan bukti fisik (tangibles) terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan pada Bengkel Terang Motor Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan service Bengkel Terang 

Motor Semarang yang menggunakan pelayanan service sepeda motor. Penentuan 

jumlah sampel menggunakan rumus Iterasi dalam Sugiyono (2004). Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu kepuasan pelanggan yang 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Metode pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Analisis data yang diperoleh mengunakan  Uji Wilcoxon Signed Rank 

Test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Bengkel 

Terang Motor Semarang termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini ditunjukkan 

hasil penelitian dari bukti penelitian antara lain pada faktor daya tanggap 

pelanggan merasa sangat puas pada semua indikator. Pada faktor kehandalan 

pelanggan merasa sangat puas pada empat indikatornya, dan merasa tidak puas 

pada satu indikator. Pada faktor empati pelanggan merasa sangat puas pada 

kelima indikatornya. Pada faktor jaminan pelanggan merasa sangat puas pada 

semua indikatornya. Dan pada faktor bukti fisik pelanggan merasa sangat puas 

pada empat indikatornya, dan merasa tidak puas pada satu indikator. 

Kesimpulan: Ada pengaruh yang signifikan antara faktor daya tanggap 

(responsiveness), kehandalan (reliability), empati (empathy), jaminan (assurance), 

dan bukti fisik (tangibles) terhadap tingkat kepuasan pelanggan Bengkel Terang 

motor Semarang. Bengkel Terang Motor Semarang hendaknya selalu dan 

senantiasa meningkatkan tiap-tiap indikator dari 5 variabel kualitas pelayanan jasa 

tersebut dengan cara menambah peralatan service yang mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada dan memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang 

menunjang kenyamanan konsumen. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Globalisasi membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia 

bisnis. Pasar menjadi semakin luas dan peluang ada dimana-mana, namun 

sebaliknya persaingan menjadi semakin ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini 

menuntut perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bisnisnya agar 

mampu bersaing secara berkesinambungan. Perusahaan yang ingin berkembang 

dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat memberikan produk berupa 

barang atau jasa yang berkualitas dan pelayanan yang baik kepada para 

pelanggan. 

Persaingan yang semakin ketat terjadi di dalam dunia otomotif khususnya 

produk sepeda motor karena produk ini merupakan alat transportasi darat yang 

paling dominan banyak dimiliki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Memang tidak 

mudah menjadi yang terbaik, selain harus menyediakan kualitas terbaik juga ada 

faktor pola perilaku konsumen yang tidak mudah ditebak, apalagi di Indonesia 

yang terdiri dari banyak pulau, sehingga memiliki ragam pola perilaku yang 

berbeda pula. 

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap perilaku pembelian yaitu melalui 

kepuasan pelanggan. Melalui kepuasan itu pelanggan akan melakukan pembelian 

jasa atau memutuskan untuk menggunakan jasa dan pada akhirnya akan 

merekomendasikan hal itu kepada orang lain. Pemasaran menurut William J 
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Stanton (dalam Swasta & Handoko, 2008: 4)  adalah suatu sistem keseluruhan 

dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, memposisikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan. 

Tujuan dari suatu bisnis pada dasarnya untuk menciptakan para pelanggan 

agar merasa puas. Kepuasan pelanggan akan dapat menciptakan loyalitas 

pelanggan semakin melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada perusahaan 

lain menurut Sugiarto dalam Lupiyoadi (2006 : 42). Ikatan emosional tersebut 

merupakan wujud dari loyalitas yang ditunjukkan konsumen kepada perusahaan 

sebagai bukti atas kepuasan atas kinerja produk yang diterimanya. Terciptanya 

kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan 

antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang 

baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan memberikan 

rekomensi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Menurut Tjiptono (2008:41) manfaat kepuasan pelanggan bagi 

perusahaan berdampak positif pada loyalitas pelanggan, berpotensi menjadi 

sumber pendapatan masa depan dan menekan biaya transaksi pelanggan di masa 

depan. 

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu expected 

service (jasa yang diharapkan) dan perceived service (jasa yang diterima). Apabila 
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jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa akan dipersepsikan buruk atau tidak memuaskan. 

Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan pada 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

 Zeithmal dan Bitner dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006:192) 

menyatakan bahwa faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa. Sedangkan menurut Kotler (2000:41) 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

ia membandingkan antara kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Menurut Kotler (2000:41), ada empat metode yang bisa digunakan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu :  

1.1.1 Sistem keluhan dan saran  

1.1.2 Survei kepuasan pelanggan  

1.1.3 Ghost Shopping  

1.1.4 Analisa pelanggan yang hilang  

Dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, Tjiptono (2005:159) mengatakan bahwa ketidakpuasan 

pelanggan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

yang relatif dapat dikendalikan perusahaan, misalnya karyawan yang kasar, jam 

karet, kesalahan pencatatan transaksi. Sebaliknya, faktor eksternal yang di luar 
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kendali perusahaan, seperti cuaca, gangguan pada infrastruktur umum, aktivitas 

kriminal, dan masalah pribadi pelanggan. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Dharmmesta, 2002 : 94) bahwa seseorang konsumen yang mengalami 

ketidakpuasan mempunyai kemungkinan akan merubah perilaku keputusan 

belinya dengan mencari alternatif merek lain pada konsumsi berikutnya untuk 

meningkatkan kepuasannya. Kepuasan konsumen adalah fungsi seberapa dekat 

harapan konsumen atas suatu produk dengan kinerja yang dirasakan atas prosuk 

tersebut. Hal ini terjadi, setelah dilakukan pembelian ulang atau penggunaan 

produk oleh konsumen. Jika produsen melebih-lebihkan manfaat suatu produk, 

maka harapan konsumen tidak akan tercapai sehingga mengakibatkan 

ketidakpuasan  Pelanggan yang tidak puas akan mencari informasi pilihan produk 

lain yang lebih memiliki nilai tambah dan sesuai dengan harapannya dan mereka 

mungkin akan berhenti membeli produk atau mempengaruhi orang lain untuk 

tidak membeli. Oleh karenanya, perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan agar mereka tidak beralih 

Kepuasan pelanggan selalu berubah dari waktu ke waktu. Harapan 

pelanggan terhadap sebuah produk atau jasa tidak akan pernah sama, bisa naik 

atau bahkan bisa turun. Pelanggan yang pernah merasakan layanan atau produk 

berkualitas prima pasti akan mengidamkan kualitas yang sama (bahkan lebih 

tinggi) ketika menggunakan produk atau jasa sejenis. Sadar akan fakta tersebut, 

dunia bisnis berkompetisi membuat pelanggannya lebih puas dan tak berpaling ke 

produk lain. Sistem pelayanan pelanggan yang mengarah ke kepuasan pelanggan 

diterapkan. Bahkan, banyak perusahaan yang menciptakan divisi khusus untuk 
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menangani kepuasan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) yang ditandai dengan berkurangnya keluhan (complaint) dari 

pelanggan bertujuan untuk meningkatkan posisi produk atau jasa dan menarik 

calon pelanggan. Oleh karena itu, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan 

adalah dasar bagi suatu perusahaan dalam mencapai keberhasilan pemasaran suatu 

produk atau jasa. 

Terang Motor adalah salah satu usaha bengkel motor dan penjualan spare 

part yang sedang berkembang dikota semarang. Usaha ini mengandalkan hasil 

kerja yang baik, fasilitas dan peralatan yang lengkap, sparepart yang lengkap, 

serta pelayanan yang memuaskan. Namun apakah hal tersebut dapat memberikan 

kepuasan bagi pelanggan bengkel motor dilihat dari 5 dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu Tangibles (bukti langsung), responsiveness (daya tanggap), reliability 

(kehandalan), assurance (jaminan), dan empathy (empati).  

Bengkel Terang Motor mempunyai peluang dan tantangan seperti bengkel-

bengkel pada umumnya. Pelanggan akan membandingkan layanan dan dukungan 

yang diberikan Bengkel Terang Motor dengan layanan dan dukungan yang 

mereka harapkan. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan akan kembali lagi 

ke Bengkel Terang Motor dan menjadi pelanggan yang setia serta akan 

menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, sehingga jumlah pelanggan 

Bengkel Terang Motor akan bertambah. Tetapi jika pelanggan merasa tidak puas, 

maka pelanggan akan mengeluhkan ketidakpuasannya tersebut kepada pihak 

Bengkel Terang Motor. Tidak semua keluhan pelanggan terungkap dengan jelas. 

Keluhan tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung 
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terhadap kinerja perusahaan, sehingga kemampuan mendeteksi keluhan pelanggan 

harus dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 

ketidakpuasan pelanggan Bengkel Terang Motor selama bulan Oktober 2011 

sampai Maret 2011. 

Tabel 1.1 :Jumlah Keluhan Pelanggan Bengkel Terang Motor 

Bulan Oktober 2011 – Maret 2012 

Bulan Jumlah keluhan pelanggan 

Oktober 35 

November 37 

Desember 29 

Januari 30 

Februari 25 

Maret 31 

Jumlah 187 

Sumber: Bengkel Terang Motor Semarang, tahun 2012  

Berdasarkan hasil kotak saran yang ada di Bengkel Terang Motor dapat 

diketahui bahwa keluhan dari pelanggan Bengkel Terang Motor cukup banyak. 

Keluhan-keluhan tersebut seharusnya ditanggapi pihak bengkel dengan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sehingga pelanggan akan merasa 

puas dengan layanan dan dukungan yang diberikan pihak bengkel. 

Berdasarkan dari data di atas masih banyak terdapat keluhan yang diajukan 

oleh para konsumennya yang menyebabkan turunnya jumlah pelanggan tiap 

harinya. Banyaknya keluhan yang muncul menunjukkan bahwa masih banyak 

pelanggan yang tidak puas akan pelayanan yang telah diberikan oleh Bengkel 
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Terang Motor  karena belum sesuai dengan harapan para pelanggan. Seperti yang 

dikemukakan oleh (Dharmmesta, 2002 : 92) bahwa seseorang konsumen yang 

mengalami ketidakpuasan mempunyai kemungkinan akan merubah perilaku 

keputusan belinya dengan mencari alternatif merek lain pada konsumsi berikutnya 

untuk meningkatkan kepuasannya.  

Peneliti termotivasi untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kepuasan 

pelanggan di Bengkal Terang Motor setelah menerima pelayanan dan untuk 

mengetahui dimensi pelayanan apa yang dominan dapat memberikan kepuasan 

pelanggan di Bengkal Terang Motor, dan juga karena penelitian ini belum pernah 

di lakukan terhadap Bengkel ini sebelumnya. 

Dari Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan kesimpulan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di Bengkel Terang Motor 

sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tentang kepuasan 

pelanggan serta lebih meningkatkan dimensi kualitas pelayanan yang belum 

dominan  agar dapat meningkatkan market share dan tetap mampu bertahan di era 

persaingan usaha yang semakin ketat. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Semakin berkualitas 

produk/jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan 

semakin tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat 

menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Pelanggan yang merasa puas 
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akan terus melakukan pembelian pada produk/jasa tersebut. Demikian pula 

sebaliknya jika tanpa adanya kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah 

pada produk lain. 

Naik et. al (2010 : 232)  menyebutkan bahwa pengukuran kualitas 

pelayanan dapat dilakukan dengan melihat 5 dimensi yaitu bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), empati (emphaty), daya tanggap (responsiveness) dan 

jaminan (assurance). Pengukuran kepuasan konsumen menurut Kotler (1997:67) 

mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu sistem 

keluhan dan saran, ghost shopping, lost customer analysis, survey kepuasan 

konsumen. 

Selama ini pengukuran kepuasan pelanggan di Bengkel Terang Motor 

dengan menggunakan cara sistem keluhan dan saran dengan memanfaatkan kotak 

saran, namun hal tersebut sering tidak dimanfaatkan dan mereka lebih suka 

menyampaikan keluhannya secara lisan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1.2.1. Bagaimana faktor daya tanggap menentukan kepuasan pelanggan di 

Bengkel Terang Motor? 

1.2.2. Bagaimana faktor kehandalan menentukan kepuasan pelanggan di Bengkel 

Terang Motor? 

1.2.3. Bagaimana faktor empati menentukan kepuasan pelanggan di Bengkel 

Terang Motor ? 
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1.2.4. Bagaimana faktor jaminan menentukan kepuasan pelanggan di Bengkel 

Terang Motor ? 

1.2.5. Bagaimana faktor bukti fisik menentukan kepuasan pelanggan di Bengkel 

Terang Motor ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1.3.1. Menganalisis faktor daya tanggap dalam menentukan kepuasan pelanggan 

di Bengkel Terang Motor. 

1.3.2. Menganalisis faktor kehandalan dalam menentukan kepuasan pelanggan di 

Bengkel Terang Motor. 

1.3.3. Menganalisis faktor empati dalam menentukan kepuasan pelanggan di 

Bengkel Terang Motor. 

1.3.4. Menganalisis faktor jaminan dalam menentukan kepuasan pelanggan di 

Bengkel Terang Motor. 

1.3.5. Menganalisis faktor bukti fisik dalam menentukan kepuasan pelanggan di 

Bengkel Terang Motor. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan 

bagi pengembangan kajian ilmu  manajemen, khususnya dalam menghasilkan 

konsep mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

a. Bengkel Terang Motor  sebagai evaluasi terhadap kebijakan kualitas 

pelayanan yang selama ini diterapkan. 

b. Pelanggan sebagai sarana untuk menyampaikan masukan kepada pihak 

pengelola Bengkel terang Motor melalui pemberian jawaban yang jujur atas 

petanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

c. Bagi para akademisi sebagai implikasi lebih lanjut dalam memberikan 

informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan pemahaman mengenai 

manajemen pemasaran yang mengarah pada kepuasan konsumen. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1.  Kualitas Pelayanan 

2.1.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan 

yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 

gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml (dalam 

Lupiyoadi,2006:181). 

Kualitas pelayanan akan berdampak pada perilaku yang akan dilakukan 

oleh konsumen pada proses pemenuhan kebutuhan berikutnya. Kotler (2006: 83) 

mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula 

berakibat kepemilikan sesuatu”. Pelayanan juga diartikan semua aktivitas 

ekonomi yang outputnya bukanlah produk, atau konstruksi fisik, yang secara 

konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama (simultan), nilai 

ditambah yang diberikannya dalam bentuk yang secara prinsip intangible 

(kenyamanan, hiburan dan kecepatan) bagi pembeli pertamanya. 
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Perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 

kualitas suatu produk/jasa. David dalam Tjiptono (2005:52), mengidentifikasikan 

adanya lima alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu : 

a. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini, dipandang sebagai innate 

excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

didefinisikan dan dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya 

diterapkan dalam dunia seni, misalnya seni musik, seni drama, seni tari, 

dan seni rupa. Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, dan 

pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini 

sebagai dasar manajemen kualitas. 

b. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan 

karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. 

Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah 

beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Karena pandangan ini 

sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, 

kebutuhan, dan preferensi individual. 

c. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling 

memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived quality) merupakan 

produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan 
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demand-oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas 

bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang 

dirasakannya. 

d. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan 

praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan 

kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan (conformance to 

requirements). Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya 

bersifat operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secar internal, yang seringkali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, 

bukan konsumen yang menggunakannya.  

e. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 

Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif 

ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy).  

Dalam membahas kepuasan konsumen tidak bisa lepas dan ada kaitannya 

dengan kualitas pelayanan jasa. Kualitas pelayanan jasa terpusat pada upaya 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan mereka. Kualitas pelayanan menurut Lovelock 

(1998) dalam (Tjiptono, 2005:59) adalah Tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa 

yaitu harapan pelanggan (expectation) dan kinerja yang dirasakan konsumen 

(performance).  

Apabila pelayanan jasa yang diterima atau dirasakan sesuai yang 

diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan jasa dianggap baik dan 

memuaskan. Sebaliknya jika pelayanan jasa yang diterima lebih rendah dari pada 

yang diharapkan konsumen, maka kualitas pelayanan jasa dipersepsikan buruk. 

Dengan demikian baik dan tidaknya kualitas pelayanan perusahaan tergantung 

pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan jasanya dalam memenuhi 

harapan konsumen secara konsisten.  

2.1.2. Konsep Kualitas Pelayanan 

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang 

diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik 

dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah 

dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk (Tjiptono, 

2005:121). 
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Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas 

layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik 

bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. 

Setiap perusahaan memberikan perhatian pada kualitas layanan karena hal 

ini merupakan faktor yang sangat penting dalam hubunganya dengan kepuasan 

konsumen. Kualitas layanan adalah hasil perbandingan antara harapan dan 

persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima dari perusahaan. Kualitas 

layanan yang sempurna dapat tercapai apabila harapan-harapan konsumen dapat 

dipenuhi oleh layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kualitas pelayanan sangat 

dipengaruhi oleh harapan konsumen. Harapan konsumen dapat bervariasi dari 

konsumen lain walaupun pelayanan yang diberikan konsisten.  

Kualitas mungkin dapat dilihat sebagai suatu kelemahan kalau konsumen 

mempunyai harapan yang terlalu tinggi, walaupun dengan suatu pelayanan yang 

baik. Kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena inti produk 

yang dipasarkan adalah suatu kinerja, dan kinerjalah yang dibeli oleh pelanggan, 

oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa. 

Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

bersaing dalam merebut konsumen. 

2.1.3. Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa 

Parassuraman, Zeithaml dan Berry (dalam Naik et. al., 2010 : 231) dalam 
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salah satu studi mengenai SERVQUAL (service quality) menyimpulkan bahwa 

“terdapat lima karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi 

kualitas jasa yang nantinya akan menjadi kriteria sebagai faktor penentu kepuasan 

pelanggan”. Lima karakteristik SERVQUAL (service quality) tersebut adalah : 

a. Daya Tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap menurut Kotler (2004:561) merupakan 

“kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat. Daya tanggap merupakan suatu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan 

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas”. 

Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang 

jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.  

Responsiveness yaitu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan. Yaitu sejauh 

mana aktifitas pelayanan yang sudah diberikan atau dilakukan untuk 

memastikan kepuasan pelanggan. Dimensi ini menekankan pada 

perilaku personel yang memberi pelayanan untuk memperhatikan 

permintaan-permintaan, pertanyaan dan keberatan-keberatan dari 

para pelanggan 

.  

b. Keandalan (reliability) 

Kehandalan menurut Kotler (2004 : 561) adalah : 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 
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dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kehandalan yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat 

dan terpercaya. Kinerjanya harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan dengan akurasi yang 

tinggi. 

Menurut Parasuraman (dalam Panjaitan, 2007 : 43), 

reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

sebagaimana yang dijanjikan secara tepat. Hal ini meliputi janji 

mengenai pelayanan yang baik, penanganan terhadap keberatan yang 

tepat dan cepat serta penggunaan komunikasi pasca pelayanan 

(misalnya, lewat kunjungan, kartu, surat, hubungan telepon, e-mail, 

atau olahraga bersama) 

c. Empati (empaty ) 

Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Menurut Kotler 

(2004 : 561) “empati adalah syarat untuk peduli, memberi perhatian 

pribadi bagi pelanggan”. Dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

Menurut Parasuraman (dalam Panjaitan, 2007 : 43), empathy 
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menekankan pada aspek yang menekankan pada perlakuan konsumen 

sebagai individu. Salah satu contoh diantaranya adalah desain pelayanan 

terhadap konsumen (pemberian perhatian dengan sentuhan pribadi 

sehingga dapat tepat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen). 

Emphaty, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan 

usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

pelanggannya. Dimensi emphaty ini merupakan penggabungan dari tiga 

dimensi, yaitu sebagai berikut. 

a. Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang 

ditawarkan perusahaan. 

b. Komunikasi (communication), merupakan kemampuan melakukan 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau 

cara memperoleh masukan dari pelanggan. 

c. Pemahaman pada pelanggan (understanding the consumer), meliputi 

usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

d. Jaminan ( assurance ) 

Jaminan menurut Kotler (2004 : 561) yaitu : Pengetahuan dan 

kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan (Assurance). Jaminan merupakan 

pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 
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perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

peusahaan.  

 

Assurance, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan 

terhadap produk secara tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan 

kesopanan dalam memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberikan 

informasi, ketrampilan dalam memberikan keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dimensi 

kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi : 

1. Kompetensi (competence), artinya ketrampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan. 

2. Kesopanan (courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian dan 

sikap para karyawan, dan 

3. Kredibilitas (credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi 

dan sebagainya. 

e. Bukti Fisik (tangibles) 

Tampilan fisik adalah bukti langsung perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Zeithaml (dalam 

Naik et. al, 2010) menyatakan bahwa : Dimensi bukti langsung terdiri 

dari : penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, 

tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan 
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ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. 

Dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parassuraman, 

Zeithaml dan Berry tersebut berpengaruh pada harapan pelanggan dan 

kenyataan yang mereka terima. Jika pelayanan yang mereka terima 

kurang dari harapan maka pelanggan kecewa, jika pelayanan sepadan 

dengan harapan maka pelanggan akan puas, jika pelanyanan melebihi 

harapan maka pelanggan akan sangat puas atau sangat senang. 

Dimensi kualitas jasa diatas dapat dijadikan dasar bagi pelaku bisnis 

untuk mengetahui apakah ada kesenjangan (gap) atau perbedaan antara 

harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka terima. Harapan 

pelanggan sama dengan keinginan pelanggan yang ditentukan oleh 

pengalaman pembelian sebelumnya, nasihat teman dan kolega, serta 

janji dan informasi pemasar dan para pesaingnya. Jika kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan cukup besar, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggannya. 

2.2.  Kepuasan Pelanggan 

2.2.1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan 

telah semakin besar karena pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan adalah 

untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. Semakin tinggi tingkat kepuasan 

pelanggan, maka akan mendatangkan keuntungan yang semakin besar bagi 

perusahaan, karena pelanggan akan melakukan pembelian ulang terhadap produk 

perusahaan. Namun, apabila tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan kecil, 
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maka terdapat kemungkinan bahwa pelanggan tersebut akan pindah ke produk 

pesaing. 

Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler dkk, 2000 : 52). Sedangkan Tse dan Wilton (1988) dalam 

Lupiyoado (2004:349) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya. 

Pada dasarnya tujuan dari suatu perusahaan adalah untuk menciptakan 

pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasaan pelanggan dapat 

memberikan manfaatnya diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut (word of mounth) yang meguntungkan bagi perusahaan. 

Dari berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para ahli dapat ditarik 

kesimpulan dari definisi kepuasan pelanggan adalah sikap senang atau bahagia 

pelanggan yang ditunjukkan setelah membandingkan kinerja (hasil) yang 

dirasakan atau diterima dengan harapan pelanggan sebelum menerima pelayanan. 

Jika kinerja yang dirasakan atau diterima lebih kecil dari harapannya maka 

pelanggan tersebut tidak merasakan puas dan sebaliknya jika kinerja yang 

dirasakan atau diterima melebihi dari harapannya maka pelanggan terpuaskan. 
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2.2.2. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya 

suatu badan usaha. Oleh karena itu perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepuasan konsumennya agar mereka memiliki loyalitas terhadap produk yang 

ditawarkan dan senantiasa melakukan pembelian ulang.  

Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan menurut 

Kotler  (1997 : 64) dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai 

berikut: 

a. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan antara pihak manajemen dan 

pelanggan 

b. Perusahaan membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi 

dalam perbaikan proses pelayanan. Yang termasuk di dalamnya adalah 

memperbaiki cara berfikir perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari 

semua SDM yang ada. 

c. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan 

keluhan. Dengan membentuk complaint and suggestion system. 

d. Mengembangkan dan menerapkan: 

1. Accountability, yaitu perusahaan menghubungi pelanggan setelah 

proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan dan harapan 

pelanggan.  

2. Proactive, dilakukan oleh perusahaan dengan cara menguhubungi 

pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan 

pelayanannya.  



23 
 

 

 

3. Partnership Marketing, merupakan pendekatan dimana perusahaan 

membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk 

meningkatakan citra dan posisi perusahaan di pasar. 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian konsep kepuasan pelanggan 

pada gambar 1. 

 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan (Tjiptono, 2006:58), 

Berdasarkan gambar 1 mengenai konsep kepuasan konsumen diketahui 

bahwa tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba melalui produk atau jasa 

yang ditawarkan. Produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan nantinya memiliki 

nilai bagi konsumen. Disisi lain konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan 

mendatangkan harapan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Kesesuaian antara kinerja perusahaan dan hasil produk atau jasa dapat 

menciptakan kepuasan konsumen. 

Tujuan 

Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk 

bagi 

Konsumen 

Harapan Konsumen 

terhadap Produk 

Kebutuhan dan Keinginan Konsumen 

Tingkat 

Kepuasan 

Konsumen 
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2.2.3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan umpan balik yang akan dilakukan oleh 

konsumen pada masa yang akan dating setelah mengkonsumsi produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu pengukuran kepuasan konsumen dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengembangkan strategi 

peningkatan mutu yang akan dilakukan agar sesuai dengan harapan konsumen.  

Menurut Kotler (2000:41), ada empat metode yang bisa digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi 

pelanggannya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan 

merupakan perusahaan yang berorientasi pada konsumen (costumer 

oriented). 

b. Survei kepuasan pelanggan 

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan 

kepada para pelanggan. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa perusahaan 

tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan pada hal yang 

dianggap kurang oleh pelanggan. 
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c. Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang 

perusahaan (ghost shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di 

perusahaan pesaing, dengan tujuan para ghost shopper tersebut dapat 

mengetahui kualitas pelayanan perusahaan pesaing sehingga dapat 

dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu 

sendiri. 

d. Analisa pelanggan yang hilang 

f. Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara 

menghubungi kembali pelanggannya yang telah lama tidak berkunjung 

atau melakukan pembelian lagi di perusahaan tersebut karena telah 

berpindah ke perusahaan pesaing. Selain itu, perusahaan dapat 

menanyakan sebab-sebab berpindahnya pelanggan ke perusahaan 

pesaing. 

Menurut Tjiptono (2003), “ada enam konsep inti yang memiliki 

kesamaan diantara beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan”, yaitu : 

a. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfction) 

Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan 

pelanggan adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa 

puas mereka dengan produk atau jasa spesifik yang ditawarkan. 

Biasanya, ada dua bagian dalam proses pengukurannya yaitu 

mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang 

bersangkutan, menilai dan membandingkannya dengan tingkat 
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kepuasan konsumen keseluruhan terhadap produk dan atau jasa para 

pesaing. 

b. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Berbagai penelitian memilah kepuasan konsumen atau 

pelanggan kedalam komponen-komponennya. Umumnya proses 

semacam itu terdiri atas empat langkah. Pertama, mengidentifikasi 

dimensi-dimensi kunci kepuasan konsumen atau pelanggan. Kedua, 

meminta pelanggan menilai produk atau jasa berdasarkan item-item 

spesifik seperti kecepatan layanan atau keramahan staf layanan 

pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai produk atau jasa 

pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Dan keempat, 

meminta para pelanggan atau konsumen untuk menentukan dimensi-

dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan keseluruhan. 

c. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectations) 

Yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan 

konsumen dengan pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini akan lebih 

ditekankan pada service quality yang memiliki komponen berupa 

harapan pelanggan akan pelayanan yang diberikan (seperti : kebersihan 

lokasi, kecepatan pelayanan, keramahan/ kesopanan karyawan). 

d. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

Yaitu kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan 

jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau 
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menggunakan kembali jasa yang telah diberikan. Pelayanan yang 

berkualitas dapat menciptakan kepuasan konsumen dimana mutu 

pelayanan tersebut akan masuk kebenak konsumen sehingga 

dipersepsikan baik. 

e. Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Yaitu kesedian untuk merekomendasi produk kepada teman 

atau keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik 

dan memuaskan, sehingga melalui kepuasan itu konsumen akan 

melakukan pembelian jasa atau memutuskan untuk menggunakan jasa 

dan pada akhirnya akan merekomendasikan hal itu kepada orang lain. 

f. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction) 

Yaitu menelaah aspek-asek yang digunakan untuk mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan, meliputi:  

1. Complain  

2. Retur atau pengembalian produk  

3. Biaya garansi 

4. Recall 

5. Word of mouth negatif  

6. Defections  

Berdasarkan teori diatas mengindikasikan bahwa berbagai macam cara 

dapat dilakukan untuk melakukan penjajagan dan pengukuran tingkat kepuasan 
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pelanggan yakni sejauh mana pelanggan telah merasa puas terhadap pelayanan 

yang sudah diberikan oleh perusahaan. Pada dasarnya kepuasan konsumen dapat 

tercapai apabila kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terpenuhi. Dengan 

mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, akan memudahkan perusahaan 

dalam mengkonsumsikan produknya kepada target konsumennya. 

2.2.4. Model Konseptual Kepuasan Pelanggan 

Di jaman sekarang ini masyarakat semakin peduli akan kualitas, layanan 

prima menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan bisnis. Jika konsumen 

diberikan layanan yang baik maka konsumen akan puas dan apabila puas mereka 

akan menjadi konsumen yang loyal. Produk atau jasa yang bisa memuaskan 

adalah produk atau jasa yang dapat memberikan sesuatu yang dicari oleh 

konsumen sampai pada tingkat cukup. Dalam konteks teori perilaku konsumen 

Kotler, (2006: 43) menyatakan bahwa “kepuasan lebih banyak didefinisikan dari 

perspektif pengalaman konsumen setelah mengkonsumsi atau menggunakan suatu 

produk atau jasa. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen tidak puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang”.  

Saat ini banyak bisnis jasa yang mulai memperhatikan kualitas layanan. 

Dengan adanya service quality maka kualitas layanan dapat dipantau dan 

disesuaikan dengan yang diharapkan oleh konsumen. Selain itu, dalam usaha 

menghadapi persaingan, perusahaan harus memiliki strategi yang lebih baik 

dibanding pesaing yang ada. Terdapat beberapa model Konseptual Kepuasan 

Pelanggan, yaitu: 
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a. Model dikonfirmasi harapan (Expentancy disconfirmation Model) 

Model ini mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai “evaluasi yang 

memberikan hasil dimana pengalaman yang dirasakan setidaknya sama 

baiknya (sesuai) dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pembentukan Kepuasan / Ketidakpuasan (Tjiptono, 2005:357)  

b. Model Equity Theory 

Pada model equity theory (teori ekuitas) setiap orang menganalisis 

pertukaran antara dirinya dengan pihak lain guna mengetahui sejauhmana 

pertukaran tersebut adil. Pada konsep ini konsumen akan berusaha 
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Emosional  

Ketidakpuasan 
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membandingan antara pengorbanan yang dilakukannya dengan hasil yang 

diperoleh. 

c. Model Attribution Theory 

Attribution Theory mengidentifikasikan proses yang dilakukan 

seseorang dalam menentukan penyebab aksi/tindakan dirinya, orang lain, 

dan objek tertentu. Atribusi yang dilakukan seseorang bisa sangat 

mempengaruhi kepuasan purna belinya terhadap produk atau jasa tertentu, 

karena atribusi memoderasi perasaan puas atau tidak puas. Lovelock, 

Peterson, dan Walker dalam Tjiptono (2005:359) menyampaikan 

mengenai ketiga dimensi tersebut yang terdiri dari: 

1. Causal Attribution 

Pada dimensi ini, jika terjadi kesalahan, pelanggan menilai 

siapa pihak yang patut disalahkan. Jika pelanggan menyimpulkan 

bahwa perusahaanlah yang salah, maka mereka akan sangat mungkin 

merasa tidak puas. Sebaiknya apabila pelanggan membebankan 

sebagian kesalahan pada diri mereka maka ketidakpuasan mereka 

cenderung berkurang. 

2. Control Attribution 

Dalam tipe ini pelanggan menilai apakah insiden 

ketidakpuasan dalam kendali pemasar atau tidak. 

3. Stability Attribution 

Bila terjadi service ecouter yang tidak memuaskan, pelanggan 

akan menilai apakah kejadian itu mungkin terjadi kembali atau tidak. 
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Jika pelanggan menilai cenderung insiden itu bisa terulang lagi, maka 

ketidakpuasan bisa bertambah besar. 

d. Experentially-Based affective feelings 

Pendekatan eksperiental berpandangan bahwa tingkat kepuasan 

pelanggan dipengaruhi perasaan positif dan negative yang diasosiasikan 

pelanggan dengan barang tau jasa tertentu setelah pembeliannya. Selain 

pemahaman melakukan diskonfirmasi harapan, kepuasan konsumen juga 

dipengaruhi oleh perasaan yang timbul setelah proses purna beli. 

e. Assimilation-Contras Theory 

Pada Assimilation-Contras Theory, terdapat kemungkinan bahwa 

konsumen akan menerima penyimpangan (deviasi) dari ekspektasinya dalam 

batas tertentu jika produk yang dibeli dan dikonsumsi tidak terlalu berbeda 

dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu kinerja produk tersebut akan 

diterima dan produk jasa yang bersangkutan akan dievaluasi secara positif 

(dinilai memuaskan).  

f. Oppenent Process Theory 

Dalam Oppenent Process Theory konsumen yang pada mulanya 

sangat memuaskan cenderung dievaluasi kurang memuaskan pada kejadian 

atau kesempatan berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan bahwa 

organisme akan beradaptasi dengan stimuli dilingkungannya, sehingga 

stimuli berkurang intensitas sepanjang waktu.  

g. Model Antesenden dan Konsekuensi Pelanggan 

Antesenden kepuasan pelanggan meliputi ekspektasi pelanggan 
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(sebagai antisipasi kepuasan), diskonfirmasi ekspektasi (ekspektasi berperan 

sebagai pembanding untuk kinerja), kinerja, affect, dan equity (penilaian 

konsumen terhadap keadilan distributif, prosedural dan intraksional. 

Sedangkan konsekuensi kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu perilaku complain, perilaku getok tular negative, dan minat 

pembelian ulang. Kotler (2000 : 42) berpendapat bahwa konsep harapan 

pelanggan dan kinerja perusahaan yaitu jika kinerja dibawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Terdapat tiga level harapan pelanggan mengenai 

kualitas : 

1. Level Pertama 

Harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk 

asumsi, must have, atau take it for granted. Pada tingkat ini 

konsumen hanya mengharapkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. 

2. Level Kedua 

Harapan yang lebih tinggi dari level satu, dimana 

kepuasan dicerminkan dengan penemuan persyaratan atau 

spesifikasi. 

3. Level Ketiga 

Pada level ini konsumen memiliki harapan yang lebih 

tinggi dengan menuntut adanya suatu kesenangan (delighfulness) 

atau jasa yang begitu bagusnya sehingga membuat mereka 

tertarik. 
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2.3.   Penelitian Terdahulu 

2.3.1. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2006) dalam Jurnalnya yang 

berjudul “Pengaruh Kualitas Jasa Bank Syariah Terhadap Kepuasan 

Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang” dengan 

variabel-variabel penelitian adalah compliance, assurance, tangibles, 

reliability, empathy, responsiveness, dan kepuasan nasabah didapatkan 

hasil bahwa variabel compliance, assurance, tangibles, reliability, 

empathy, responsiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

2.3.2. Penelitian yang dilakukan oleh Naik et. al. (2010) dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Retail di negara bagian 

India Selatan Andhra Pradesh”, dengan variabel independent tangible 

(bukti fisik), realibilty (keandalan), responsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), dan empathy (empati). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible, realibilty, 

responsiveness, assurance dan empathy memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada usaha jasa ritel. 

2.3.3. Penelitian yang dilakukan oleh panuluh (2011) dengan judul “Analisis 

Kepuasan Pelanggan Mengenai Kualitas Pelayanan Astra Honda 

Authorized Service Station (AHASS) Shinta Motor Banjarnegara dengan 

variabel-variabel penelitian adalah assurance, tangibles, reliability, 

empathy, responsiveness, didapatkan hasil bahwa konsumen masih merasa 

belum puas terhadap semua indikator variabel penelitian kecuali pada 
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indikator variabel tangibles. Pada semua indikator tangibles konsumen 

merasa puas. 

 

2.4.  Kerangka Pemikiran 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang berkaitan erat dan tidak 

dapat dipisahkan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kerena 

kualitas jasa layanan merupakan perbandingan antara harapan pelanggan 

(expectation) dan kinerja suatu perusahaan yang dirasakan pelanggan 

(performance). Perusahaan yang unggul dalam pasar harus mengamati harapan 

pelanggan, kinerja perusahaan menjadi tolak ukur kepuasannya. Sehingga suatu 

perusahaan harus berwawasan pelanggan agar dapat memenangkan persaingan 

pasar. 

Parasuraman, Zeithhaml, dan Berry (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006:182) menentukan lima dimensi pelayanan meliputi : responsiveness (daya 

tanggap), reliability (keandalan), emphaty (empati), assurance (jaminan), dan 

tangible (bukti langsung)”.   Service quality merupakan gambaran atas seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan pelayanan (perceived service) dengan harapan 

para pelanggan atas pelayanan yang seharusnya mereka terima (expected service). 

Ketidaksesuaian perceived service atas expected services akan menimbulkan 

kesenjangan (gap) yang merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan, persepsi pelanggan ini selanjutnya akan mempengaruhi kepuasan 

pelannggan (consumer satisfaction). Sehingga kepuasan pelanggan merupakan 

prioritas utama bagi perusahaan dalam mencapai keberhasilan. 
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Untuk lebih jelasnya model hubungan yang akan diteliti dapat dilihat 

dikerangka pemikiran pada gambar 3.  

 

g.  

h.  

i.  

j.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Kepuasan pelanggan didapatkan dengan membandingkan antara harapan 

dan kenyataan yang diterima. Jika kinerja sepadan dengan harapan maka 

pelanggan akan puas, jika kinerjanya melebihi harapan maka pelanggan akan 

sangat puas atau sangat senang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran atau membuktikan 

kebenaran terhadap suatu objek permasalahan dengan judul Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Terang Motor 

Semarang. Penelitian menurut Sekaran (2006:4) “adalah proses menemukan solusi 

masalah setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi”. 

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah, 

langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam melaksanakan langkah tersebut harus dilakukan 

secara objektif, rasional dan menghindarkan cara berfikir yang mengarah coba-

coba (trial and error). Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, oleh 

karena itu harus dapat memenuhi mutu ilmiah suatu penelitian. Untuk dapat 

memenuhi mutu ilmiah suatu penelitian maka digunakan metode penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Obyek dalam penelitian sangat diperlukan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Obyek dalam penelitian ini adalah pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel Terang Motor. 

Subyek dari penelitian ini adalah pelanggan Bengkel Terang Motor. 

3.2.  Variabel Penelitian 

“Variabel penelitian menurut Suharsimi (2002:96) adalah obyek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel yang 

diteliti harus sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
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penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu 

kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang terdiri dari Daya Tanggap, 

Keandalan, Empati, Jaminan dan Bukti Langsung Bengkel Terang Motor. 

“Populasi menurut Suharsimi (2002:108) adalah jumlah keseluruhan obyek 

penelitian”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah : 

3.2.1. Daya Tanggap  

Daya Tanggap merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan tepat kepada pelanggan dengan penyampain 

informasi yang jelas. Adapun indikator-indikator dalam faktor daya 

tanggap adalah : 

a. Kesediaan memberikan informasi. 

b. Kesigapan karyawan dalam menangani keluhan pelanggan. 

c. Pelayanan dalam pengaduan pelanggan. 

3.2.2. Kehandalan 

Untuk mengukur kemampuan produk dan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Adapun indikator-indikator kehandalan adalah : 

a. Ketelitian karyawan dalam pelayanan. 

b. Kecepatan pelayanan. 

c. Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan. 

3.2.3. Empati 

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. 
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Adapun indikator-indikator dalam faktor empati adalah: 

a. Kemampuan karyawan berkomunikasi dengan pelanggan. 

b. Sikap simpatik dari karyawan. 

c. Pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

3.2.4. Jaminan  

untuk mengukur pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para 

karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan.  

Adapun indikator-indikator dalam faktor jaminan adalah : 

a. Keamanan dan kenyamanan fasilitas. 

b. Hasil kerja karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan. 

c. Keramahan dan kesopanan karyawan kepada pelanggan. 

3.2.5. Bukti Langsung  

Meliputi penampilan fisik, perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan. Adapun indikator-indikator dalam faktor bukti fisik adalah: 

a. Fasilitas fisik gedung 

b. Kelengkapan dan kualitas peralatan 

c. Lokasi Yang strategis 

 

3.3.   Sumber Data 

3.3.1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan 

penyebarkan kuesioner kepada responden. Metode yang dapat digunakan 
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untuk mengumpulkan data primer yaitu melalui wawancara, penyebaran 

kuesioner, dan observasi secara langsung kepada individu atau 

perseorangan. 

3.3.2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumbernya, akan tetapi data hasil olahan dari pengambilan data primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dari penelitian terdahulu, 

literatur-literatur, media cetak (surat kabar dan majalah), dan media 

elektronik (internet). 

3.4.   Teknik Sampling 

3.4.1. Populasi Penelitian 

“Populasi menurut Suharsimi (2002:108) adalah jumlah keseluruhan 

obyek penelitian”. Populasi adalah keseluruhan bilangan, individu, obyek 

gejala, atau peristiwa untuk generalisasi satu kesimpulan yang akan 

dikenakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan 

Bengkel Terang Motor . 

3.4.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam banyak kasus tidak 

mungkin kita  meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 

membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Teknik 

pengambilan sampling yang digunakan adalah non probability sampling, 

yaitu teknik sampling yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 
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setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

tersebut digunakan karena data pelanggan di Bengkel terang Motor tidak 

diadministrasi dengan baik. 

Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan Bengkel Terang 

Motor. Pengambilan responden dilakukan dengan teknik accidental 

sampling, yaitu peneliti memilih siapa saja anggota populasi yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dianggap dapat memberikan informasi 

yang diperlukan (Sugiyono, 2004). Kriteria yang digunakan peneliti adalah 

responden yang telah menggunakan jasa Bengkel Terang Motor minimal 1 

kali. Kriteria tersebut digunakan mengingat besarnya jumlah populasi dan 

juga belum tentu pelanggan yang pernah menggunakan jasa Bengkel 

Terang Motor akan kembali lagi pada waktu yang akan datang.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus iterasi. 

Terdapat beberapa tahap perhitungan dalam rumus iterasi, pada langkah 

pertama menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil antara 

variabel bebas dan terikat; langkah kedua menentukan taraf nyata (α) dan 

kuasa uji (β), setelah itu baru menentukan sampel dapat menggunakan 

formulasi: 

 

( Z 1-α + Z 1-β )
2
 

n =                         + 3 

( U
1

ρ )
2  
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Sedangkan; 

 

a) Iterasi pertama: 

 1          1 + ρ 

U 
1

ρ=        Ln  

2           1 – ρ 

b) Iterasi kedua: 

 1          1 + ρ             ρ 

U 
 
ρ
 
=        Ln                +   

2           1 – ρ        2( n - 1 ) 

 

Keterangan: 

Z 1-a = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal  

Z 1-β  = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal  

α   = Kekeliruan Tipe I 

β = Kekeliruan Tipe II 

Berdasarkan pada penelitian Mosahab et al. (2010:80) yang 

menganalisis hubungan antara dimensi kualitas pelayanan dengan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan diperoleh hasil koefisien korelasi 

terkecil sebesar 0,324 yaitu pada dimensi empati. Dalam penelitian ini 

ditetapkan β = 5%, α = 5% dan koefisien korelasi terendah dari variabel 

bebas ditetapkan ρ = 0,324 sehingga langkah-langkah mencari sampel 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

ρ = 0,324 dari tabel distribusi normal diperoleh; 

Z 1-α  = 1,655 

Z 1-β  = 1,655 
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a) Menghitung iterasi pertama: 

1           1 + ρ 

U 
1 

ρ =       Ln  

2           1 – ρ 

 

 

 

1           1 + 0,324 

       
 
=       Ln  

2           1 – 0,324 

 

  

 U 
1 

ρ  = 0,33610983 

 

( Z 1-a + Z 1-β )
2
 

maka n =                            + 3 

( U
1

ρ )
2  

( 1,655 + 1,655 )
2
 

n =                                 + 3 

    ( 0,33610983 )
2  

 

n1 = 99,9825478 

n1 = 100 

 

b) Menghitung iterasi kedua: 

 1          1 + ρ              ρ 

U
1
 
 
ρ
 
=      Ln                +   

 2           1 – ρ        2( n - 1 ) 

 

1           1 + 0,324            0,324 

                       
 
=       Ln                     +    

2           1 – 0,324        2( 100 - 1 ) 

 

U
1

 ρ = 0,337746193 
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( Z 1-a + Z 1-β )
2
 

maka n =                          + 3 

            ( U
1

p )
2  

 

( 1,655 + 1,655 )
2
 

n =                              + 3 

( 0,337746193 )
2  

 

n2 = 99,0450675 

n2 = 99 

c) Menghitung iterasi ketiga: 

 1           1 + ρ               ρ 

U
1
 
 
ρ
 
=       Ln              +   

         2           1 – ρ        2( n - 1 ) 

 

 

1          1 + 0,324            0,324 

       
 
=         Ln                         +   

        2           1 – 0,324        2( 99 - 1 ) 

 

U
1
 ρ = 0,337762891 

( Z 1-a + Z 1-β )
2
 

maka n =                          + 3 

           ( U
1

p )
2  

 

 

( 1,655 + 1,655 )
2
 

n =                              + 3 

       ( 0,337762891)
2  

 

n3 = 99,03557105 

n3 = 99 
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Dari perhitungan diatas maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 dan 

saya bulatkan menjadi 100 sampel. 

3.5.   Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi 

yang relevan, akurat dan reliabel. Metode yang di gunakan antara lain:  

3.5.1. Metode Kuesioner  

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008). Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini didapatkan langsung dari pengisian kuesioner (angket) yang 

ditujukan kepada responden. Pengumpulan data dengan menggunakan 

kombinasi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, yang diberikan 

kepada responden secara langsung sehingga didapatkan keobjektifan data 

yang tepat. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden serta 

tanggapan pelanggan terhadap kualitas Bengkel Terang Motor.  

Pertanyaan-pertanyaan pada angket tertutup dibuat dengan skala 

Likert dengan 1-5. Skor 1-5 digunakan peneliti karena lebih sederhana dan 

memiliki nilai tengah yang digunakan untuk menjelaskan keragu-raguan 

atau netral dalam memilih jawaban. Oleh karena itu skala Likert ini lazim 

digunakan di Indonesia untuk yang mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang. 
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3.5.2. Metode Wawancara 

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk 

mendukung akurasi dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga 

digunakan untuk memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain 

yang tidak terformulasi dalam kuesioner. Namun, akan memiliki implikasi 

strategis bagi perusahaan, sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut. Selain itu wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang 

terkumpul melalui kuesioner. 

3.6.  Objektivitas dan Keabsahan Data 

3.6.1. Uji Validitas 

“Validitas menurut Suharsimi (2002:170) adalah suatu ukuran 

untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrument”. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r table. Pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung > 

nilai r tabel   dengan menggunakan level signifikan 5%.  

Pengolahan data dalam penelitiana ini menggunakan program 

SPSS dimana rhitung tiap item (variabel) bisa dilihat pada tabel korelasi. 

Hasil uji validitas terhadap 30 reponden dengan bantuan SPSSpada taraf 

kesalahan 5% diperoleh r tabel sebesar 0.361, sedangkan r hitung tampak 

pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 sebagaiberikut: 
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Harapan Pelanggan 

Variabel Kode r hitung r tabel Keterangan 

1.Daya Tanggap 

01 0.672 0.361 Valid 

02 0.761 0.361 Valid 

03 0.665 0.361 Valid 

04 0.720 0.361 Valid 

05 0.725 0.361 Valid 

2.Kehandalan 

06 0.726 0.361 Valid 

07 0.736 0.361 Valid 

08 0.729 0.361 Valid 

09 0.713 0.361 Valid 

10 0.595 0.361 Valid 

3. Empati 

11 0.667 0.361 Valid 

12 0.693 0.361 Valid 

13 0.602 0.361 Valid 

14 0.709 0.361 Valid 

15 0.605 0.361 Valid 

4. Jaminan 

16 0.532 0.361 Valid 

17 0.632 0.361 Valid 

18 0.701 0.361 Valid 

19 0.765 0.361 Valid 

20 0.549 0.361 Valid 

5. BuktiLangsung 

21 0.703 0.361 Valid 

22 0.787 0.361 Valid 

23 0.530 0.361 Valid 

24 0.596 0.361 Valid 

25 0.727 0.361 Valid 

Sumber: diolah tahun 2013 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Kinerja Karyawan Bengkel 

Variabel Kode r hitung r tabel Keterangan 

1.Daya Tanggap 

01 0.721 0.361 Valid 

02 0.616 0.361 Valid 

03 0.700 0.361 Valid 

04 0.674 0.361 Valid 

05 0.715 0.361 Valid 
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2.Kehandalan 

06 0.675 0.361 Valid 

07 0.770 0.361 Valid 

08 0.623 0.361 Valid 

09 0.723 0.361 Valid 

10 0.655 0.361 Valid 

3. Empati 

11 0.657 0.361 Valid 

12 0.656 0.361 Valid 

13 0.552 0.361 Valid 

14 0.649 0.361 Valid 

15 0.760 0.361 Valid 

4. Jaminan 

16 0.836 0.361 Valid 

17 0.631 0.361 Valid 

18 0.638 0.361 Valid 

19 0.592 0.361 Valid 

20 0.638 0.361 Valid 

5. BuktiLangsung 

21 0.635 0.361 Valid 

22 0.687 0.361 Valid 

23 0.634 0.361 Valid 

24 0.635 0.361 Valid 

25 0.592 0.361 Valid 

Sumber: diolah tahun 2013 

 

3.6.2. Uji Realibilitas 

“Reliabilitas instrument menunjukkan pada satu pengertian bahwa 

sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengukur dan arena instrument tersebut sudah baik” (Suharsimi, 

2002:154). Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin dapat 

dipercaya pula alat pengukur tersebut, apabila reliabilitas alat pengukur 

tersebut rendah maka alat pengukur tersebut tidak dapat dipercaya dalam 

mengukur gejala atau kejadian. Rumus reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Spearman – Brown (Suharsimi, 2002:192). 
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Keterangan : 

  =   Reliabilitas Instrumen. 

 = Yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrument. 

 Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Harapan Konsumen 

Variabel r11 r tabel Keterangan 

1. Daya Tanggap  
0,818 0,60 Reliabel 

2. Kehandalan 
0,710 0,60 Reliabel 

3. Empati 
0,648 0,60 Reliabel 

4. Jaminan 
0,633 0,60 Reliabel 

5. Bukti Fisik 
0,684 0,60 Reliabel 

 Sumber: diolah tahun 2013 

 

 Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tingkat Kinerja Karyawan 

Variabel r11 r tabel Keterangan 

1. Daya Tanggap  
0,694 0,60 Reliabel 

2.  Kehandalan 
0,699 0,60 Reliabel 

3.  Empati 
0,653 0,60 Reliabel 

4.  Jaminan 
0,684 0,60 Reliabel 
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5.  Bukti Fisik 
0,626 0,60 Reliabel 

Sumber: diolah tahun 2013 

 

Dari hasil uji coba realibilitas semua variabel > 0,60, sehingga data 

semua variabel yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai penelitian. 

3.7.  Metode Analisis Data  

3.7.1. Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan 

mendiskripsikan variabel yang ada dalam penelitian. Untuk mengetahui 

sejauh mana kepuasan pelanggan pada Bengkel Terang Motor  digunakan 

analisis persepsi dengan menggunakan matrix performance and important 

yaitu membandingkan antara tingkat harapan dan tingkat kinerja dari 

Bengkel Terang Motor . 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Rank Test. Dalam menggunakan uji ini nantinya kepuasan 

pelanggan akan didapatkan dengan membandingkan dua variabel yang 

berkaitan yang sama berbentuk ordinal yaitu sisi harapan dan kenyataan, 

dua variabel ini terdiri dari indikator-indikator kepuasan pelanggan. 

Adapun rumus perhitungan untuk Wilcoxon Signed Rank Test 

adalah sebagai berikut (Ghozali dan Castelian, 2002:70) : 

T

TT
Z
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Dimana  

,
4

)1(NN
T

 dan 
,

24

)12)(1(2 NNN
T

 

Sehingga diperoleh rumus nilai Z hitung sebagai berikut :  

24/)12)(1(

4/)1(

NNN

NNT
Z

 

 

Keterangan :  

Z  = Z score hasil perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test  

T   = mean  

T
2

 = variance  

T
+
  = jumlah ranking positif  

N  = jumlah sampel  

Langkah selanjutnya analisis pengujian data dengan program SPSS. 

Data yang akan diolah oleh SPSS adalah data skor kualitas pelayanan dan 

skor kepuasan pelanggan yang dipergunakan untuk mengetahui hasil 

perhitungan melalui uji Wilcoxon Signed Rank Test. 

Kemudian setelah diperoleh nilai Z score, selanjutnya akan dapat 

diambil keputusan seperti berikut:  

a. Jika tingkat kinerja lebih besar dari tingkat harapan (Z score based on 

positive rank) diperoleh nilai yang signifikan maka keputusan 

akhirnya adalah “sangat puas”. 
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b. Jika tingkat kinerja sama dengan tingkat harapan (Z score equal on 

positive and negative rank) diperoleh haasil signifikan maupun tidak 

signifikan maka keputusan akhirnya adalah “puas”. 

c. Jika tingkat kinerja lebih kecil dari tingkat harapan (Z score based on 

negative rank) diperoleh harga yang signifikan maka keputusan 

akhirnya adalah “tidak puas”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan 

kepuasan pelanggan di Bengkel Terang Motor Semarang dilihat dari harapan dan 

kenyataan yang meliputi komponen daya tanggap (responsiveness), kehandalan 

(reliability), empati (emphaty), jaminan (assurance),dan bukti fisik (tangible). 

Apabila kinerja yang terjadi lebih kecil secara signifikan dari harapannya 

menunjukkan adanya ketidakpuasan pelanggan terhadap Bengkel Terang Motor 

Semarang, dan apabila kinerja sudah sama dengan harapannya menunjukkan 

adanya kepuasan pelanggan terhadap Bengkel Terang Motor Semarang,dan 

apabila kinerja lebih besar secara signifikan dari harapan maka pelanggan sangat 

puas terhadap Bengkel Terang Motor Semarang. Pengujian ada tidaknya 

perbedaan antara harapan dan kenyataan tersebut digunakan uji Wilcoxon Signed 

Rank Test. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

4.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Faktor Daya Tanggap (responsiveness) 

Dari hasil penelitian pada dimensi daya tanggap yaitu indikator-indikator 

dengan membandingkan antara harapan dan kinerja didapat hasil pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Konsumen pada Dimensi Daya Tanggap  

No. Indikator Keputusan 

1. Reaksi terhadap keluhan pelanggan Sangat puas 

2. Kesopanan dan keramahan karyawan Sangat puas 

3. Kesedian memberikan informasi kepada pelanggan Sangat puas 

4. Respon terhadap keperluan pelanggan Sangat puas 

5. Respon terhadap permintaan pelangan Sangat puas 
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Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas, faktor daya tanggap 

(responsiveness) yang terdiri dari indikator reaksi terhadap keluhan pelanggan, 

kesopanan dan keramahan karyawan dalam melayani pelanggan, kesediaan 

memberikan informasi kepada pelanggan, respon tehadap keperluan pelanggan 

dan respon terhadap permintaan pelanggan menunjukkan pada kelima indikator 

tersebut pelanggan merasa sangat puas akan kinerja yang diberikan oleh Bengkel 

Terang Motor Semarang.  

Parasuraman, Zeithalm dan Berry (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006:182) daya tanggap merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampian informasi yang jelas. 

Kesediaan pegawai memberikan informasi, kesigapan pegawai menangani 

pelanggan dan pelayanan terhadap pengaduan pelanggan merupakan suatu hal 

yang sangat penting bagi pelanggan karena pelanggan akan merasa tercukupi 

kebutuhan informasinya, merasa dilayani dengan baik serta pelanggan dapat 

mengadukan kepada pemberi jasa tentang hal-hal  yang dirasakan kurang baik 

sehingga pemberi jasa dapat segera memperbaiki hal-hal yang membuat 

pelanggan tidak puas. 

Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka 

kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada 

tiap-tiap indikator faktor daya tanggap dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

4.1.1 Reaksi terhadap Keluhan Pelanggan 

3 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang 
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Motor Semarang pada indikator reaksi terhadap keluhanan pelanggan apakah 

sesuai dengan harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Tingkat kepuasan mengenai reaksi terhadap keluhan pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Reaksi terhadap keluhan pelanggan -4,938ª 0,000 Sangat puas 

4 a=Based on positive ranks. 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z score sebesar -4,938ª dan Asymp. Sig. 

0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa sangat puas akan reaksi karyawan Bengkel Terang Motor Semarang dalam 

menanggapi keluhan/masalah pelanggan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada indikator reaksi terhadap keluhan 

pelanggan sangat baik sehingga pelanggan merasa sangat puas, yang tercermin 

dari hal memberikan reaksi cepat dan tanggap terhadap keluhan/ masalah 

pelanggan. 

4.1.2 Kesopanan dan Keramahan Karyawan 

5 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang 

Motor Semarang pada indikator kesopanan dan keramahan karyawan dalam 

melayani pelanggan apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3 Tingkat kepuasan mengenai keramahan dan kesopanan karyawan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Keramahan dan kesopanan karyawan 

dalam melayani pelanggan 

-4,706ª 0,000 Sangat 

puas 

a= based on positiverank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -4,706ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangatpuas akankeramahan dan kesopanan karyawan Bengkel 
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Terang Motor Semarang dalam melayani pelanggan. Hal ini mengidentifikasikan 

bahwa kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada indikator keramahan dan 

kesopanan karyawan dalam melayani pelanggan sangatbaik sehingga pelanggan 

merasa sangatpuas, yang tercermin dari perilaku karyawan, seperti keramahan dan 

kesopanan ketika melayani pelanggan yang datang, sopan dalam menyampaikan 

informasi pada pelanggan, ramah menjawab apa yang ditanyakan pelanggan.tidak 

marah  dan tetap sopan dalam menerima permintaanlangsung dari pelanggan. 

4.1.3 Kesediaan Memberikan Informasi 

6 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang 

Motor Semarang pada indikator kesediaan memberikan informasi kepada 

pelanggan apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 Tingkat kepuasan mengenai kesediaan memberikan informasi 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kesediaan memberikan informasi  

kepada pelanggan 

-5,400ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positiverank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,400ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akaninformasi yang diberikan karyawan Bengkel 

Terang Motor Semarang terhadap service kendaraan pelanggan. Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa kinerja Bengkel Terang motor Semarang pada 

indikator pemberian informasi service kendaraan kepada pelanggan sangatbaik 

sehingga pelanggan merasa sangatpuas, yang tercermin dari pemberian informasi 

secara jelas dan gampang dimengerti, seperti informasi manfaat service yang akan 

dilakukan, informasi harga spare-part, informasi mengenai pekerjaan yang telah 
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selesai dilakukan. 

4.1.4 Respon terhadap Keperluan Pelanggan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator respon karyawan terhadap keperluan pelanggan apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Tingkat kepuasan mengenai respon terhadap keperluan pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Respon karyawan terhadap 

keperluan pelanggan 

-4,053ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positiverank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -4,053ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akanrespon karyawan Bengkel Terang Motor 

Semarang terhadap keperluan pelanggan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada indikator respon karyawan 

terhadap keperluan pelanggan sangat baik sehingga pelanggan merasa sangatpuas, 

yang tercermin dari perilaku karyawan, seperti segera menghampiri pelanggan 

yang datang untuk menanyakan keperluannya dan menawarkan jenis bantuan 

yang dapat dilakukan. 

4.1.5 Respon terhadap Permintaan Pelanggan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator respon karyawan terhadap permintaan pelanggan apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Tingkat kepuasan mengenai respon terhadap permintaan pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Respon karyawan terhadap 

permintaan pelanggan 

-5,074ª 0,000 Sangat puas 
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a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,074ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akanrespon karyawan Bengkel Terang Motor 

Semarang terhadap permintaan pelanggan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada indikator respon yang diberikan 

karyawan terhadap permintaaan pelanggan sangat baik sehingga pelanggan 

merasa sangat puas, yang tercermin dari kecepatan karyawan dalam bertindak 

terhadap segala sesuatu yang diminta pelanggan 

4.2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Faktor Kehandalan (reliability) 

Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor keandalan dengan 

membandingkan antara harapan dan kinerja pada indikator-indikator faktor 

keandalan didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor keandalan (reliability) 

No Indikator Keputusan 

1. Kecepatan pelayanan pendaftaran Sangat puas 

2. Kecepatan dalam menangani masalah kendaraan Tidak puas 

3. Kemampuan memberikan jawaban dengan jelas Sangat puas 

4. Ketersediaan peralatan bengkel yang lengkap Sangat puas 

5. Ketepatan waktu sesuai janji perusahaan Sangat puas 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan faktor keandalan (realibility) yang 

terdiri dari indikator kecepatan pelayanan pendaftaran, kemampuan memberikan 

jawaban dengan jelas, kualitas peralatan bengkel, dan ketepatan waktu sesuai janji 

perusahaan menunjukkan pada indikator tersebut pelanggan sudah merasa sangat 

puas akan tetapi pada indikator kecepatan dalam menangani masalah kendaraan 

pelanggan merasa belum puas akan kinerja yang diberikan. 
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Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka 

kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada 

tiap-tiap indikator faktor keandalan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

4.2.1 Kecepatan Pelayanan Pendaftaran 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kecepatan pelayanan pendaftaran apakah sesuai harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Tingkat kepuasan mengenai kecepatan pelayanan pendaftaran 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kecepatan pelayanan 

pendaftaran 

-5,780ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,780ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akanpelayanan pendaftaran Bengkel Terang Motor 

Semarang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kinerja Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator pelayanan pendaftaran sudah baik sehingga pelanggan 

merasa sangat puas, yang tercermin dari jumlah karyawan yang melayani 

pendaftaran service cukup banyak sehingga pelanggan tidak perlu antri lama saat 

melakukan pendaftaran service. 

 

4.2.2 Kecepatan Menangani Masalah 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kecepatan menangani masalah apakah sesuai harapan 
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pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.9 Tingkat kepuasan mengenai kecepatan menangani masalah 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kecepatan menangani masalah -3,810
a
 0,000 Tidak Puas 

a= based on negative rank 

Berdasarkan penelitian diperoleh Z Score sebesar -3,810
a
 dan Asymp. Sig. 

0,000 pada based on negative rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa belumpuas akan kecepatan dalam mengangani masalah dari Bengkel 

Terang Motor Semarang atas kendaraan pelanggan. Hal ini tercermin dari kurang 

cepatnya karyawan dalam menangani masalah kendaraan pelanggan yang 

mempunyai kerusakan berat seperti bongkar mesin (overhoul). 

4.2.3 Kemampuan Memberikan Jawaban 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kemampuan memberikan jawaban karyawan apakah 

sesuai dengan harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 Tingkat kepuasan mengenai kemampuan memberikan jawaban 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kemampuan memberikan jawaban -5,058ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,058ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangatpuas akankemampuan memberikan jawaban dari 

karyawan Bengkel Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin dari karyawan yang 

mampu memberikan jawaban secara jelas dan lugas atas pertanyaan pelanggan 

terkait dengan masalah yang dialami pelanggan pada kendaraannya. 

4.2.4 Ketersediaan Peralatan Bengkel yang Lengkap 
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 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kualitas peralatan bengkel apakah sesuai harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.11 Tingkat kepuasan mengenai ketersediaan peralatan bengkel yang 

lengkap 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Ketersediaan peralatan 

bengkel yang lengkap 

-6,206
a
 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan penelitian diperoleh Z Score sebesar -6,206
a
 dan Asymp. Sig. 

0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa sangat puas akan kualitas peralatan bengkel Bengkel Terang Motor 

Semarang. Hal ini terlihat dalam hal kecanggihan dan kelengkapan peralatan, 

seperti peralatan untuk mengecek mesin kendaraan, emisi pembakaran, peralatan 

untuk mengecek kelistrikan. 

4.2.5 Ketepatan Waktu Sesuai yang Dijanjikan 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator ketepatan waktu sesuai yang dijanjikan apakah sesuai 

dengan harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.12 Tingkat kepuasan mengenai ketepatan waktu sesuai yang dijanjikan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Ketepatan waktu sesuai yang 

dijanjikan 

-5,404ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,404ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akankesesuaian waktu sesuai yang dijanjikan 

Bengkel Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin dari janji perusahaan untuk 
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layanan service yang tepat waktu karena ketersediaan ruang dan tenaga service 

yang  sebanding dengan jumlah pelanggan yang datang. 

4.3 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Faktor Empati (emphaty) 

 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor empati yaitu dengan 

membandingkan antara harapan dan kinerja pada indikator-indikator faktor empati 

didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor empati (emphaty) 

No. Indikator Keputusan 

1. Kesediaan menerima keluhan dan memberikan solusi Sangat puas 

2. Pemberian perhatian secara pribadi  Sangat puas 

3. Kemampuan interaktif dengan pelanggan Sangat puas 

4. Kemampuan memahami keinginan pelanggan Sangat puas 

5. Kesediaan mengingatkan pelanggan Sangat puas 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan faktor empati (emphaty) yang 

terdiri dari indikator kesediaan menerima keluhan dan memberikan solusi, 

pemberian perhatian secara pribadi, kemampuan interaksi dengan pelanggan, 

kemampuan memahami keinginan pelanggan, serta kesediaan mengingatkan 

pelanggan menunjukkan pada indikator kesediaan menerima keluhan dan 

memberikan solusi, pemberian perhatian secara pribadi, kemampuan interaksi 

dengan pelanggan, kemampuan memahami keinginan pelanggan, dan kesediaan 

mengingatkan pelanggan sudah sangat puas diberikan oleh Bengkel Terang Motor 

Semarang. 

Menurut Tjiptono (2008:69) empati meliputi kemudahan dalam menjalin 

hubungan, komunikasi yang efektif, perhatian personal dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pelanggan.Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan 

pelanggan, sikap simpatik dari pegawai serta pemahaman kebutuhan dan 
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keinginan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dan dibutuhkan 

oleh pelanggan, apabila kebutuhan itu tercukupi maka pelanggan merasa 

diperhatikan secara khusus oleh pemberi jasa. 

Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka 

kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada 

tiap-tiap indikator faktor empati dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

4.3.1 Kesediaan Menerima Keluhan dan Memberikan Solusi 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kemauan menerima keluhan dan memberikan solusi 

apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.14 Tingkat kepuasan mengenai kesediaan menerima keluhan dan 

memberikan solusi 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kesediaan menerima keluhan dan 

memberikan solusi 

-6,559ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -6,559ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangatpuas akankemauan karyawan Bengkel Terang Motor 

Semarang dalam menerima keluhan dan memberikan solusi pada pelanggan. Hal 

ini tercermin dari karyawan yang mau menerima keluhan pelanggan tanpa 

melimpahkan pada karyawan lain serta memberikan solusi yang meyakinkan 

untuk diberikan kepada pelanggan. 

 

4.3.2 Pemberian Perhatian secara Pribadi 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Bengkel Terang Motor 
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Semarang pada indikator pemberian perhatian secara pribadi apakah sesuai 

dengan harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.15 Tingkat kepuasan mengenai pemberian perhatian secara pribadi 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Pemberian perhatian secara pribadi -5,866ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -5,866ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan pemberian perhatian secara pribadi dari 

karyawan Bengkel Terang Motor Semarang. Hal ini dapat terlihat dalam 

karyawan memberikan perhatian dan sikap simpatik yang diberikan kepada setiap 

pelanggan yang datang. 

4.3.3 Kemampuan Interaktif dengan Pelanggan 

 Hasil penelitian menangani kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kemampuan interaktif dengan pelanggan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.16 Tingkat kepuasan mengenai kemampuan interaktif dengan pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kemampuan interaktif dengan 

pelanggan 

-6,752ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -6,752ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangatpuas akankemampuan interaktif dari karyawan Bengkel 

Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin dari karyawan Bengkel Terang Motor 

Semarang yang berani berinteraksi secara intensif dengan pelanggan yang sedang 
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melakukan service. 

4.3.4 Kemampuan Memahami Keinginan Pelanggan 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kemampuan memahami keinginan pelanggan apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.17 Tingkat kepuasan mengenai kemampuan memahami keinginan 

pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kemampuan memahami keinginan 

pelanggan 

-4,735ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -4,735ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akankemampuan karyawan Bengkel Terang Motor 

Semarang dalam memahami keinginan pelanggan. Hal ini tercermin dari 

karyawan yang dapat melalukan perbaikan-perbaikan pada kendaraan pelanggan 

dengan hasil sesuai yang diharapkan pelanggan. 

4.3.5 Kesediaan Mengingatkan Pelanggan 

 Hasil penelitian menangani kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor  

Semarang pada indikator kesediaan mengingatkan pelanggan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.18 Tingkat kepuasan mengenai kesediaan mengingatkan pelanggan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kesediaan mengingatkan pelanggan -2,222ª 0,026 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -2,222ª dan 

Asymp. Sig. 0,026 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 
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pelanggan merasa sangat puas akan kesediaan karyawan mengingatkan pelanggan 

dalam melakukan service berikutnya. Hal ini tercermin dari adanya 

pemberitahuan oleh karyawan kepada pelanggan mengenai waktu yang harus 

dilakukan untuk service kendaraan berikutnya. 

4.4 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Faktor Jaminan (assurance) 

 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor jaminan yaitu dengan 

membandingkan antara harapan dan kinerja pada indikator-indikator faktor 

jaminan yang mendapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.19 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor jaminan (assurance) 

No

. 

Indikator Keputusan 

1. Profesionalisme dalam menetapkan masalah Sangat puas 

2. Keterampilan dan pengetahuan mekanik Sangat puas 

3. Permintaan persetujuan saat penggantian spare part Sangat puas 

4. Pemberian solusi dalam penyelesaian masalah  Sangat puas 

5. Penyediaan spare part asli yang berkualitas  Sangat puas 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan faktor jaminan (assuarance) yang 

terdiri dari indikator  profesionalisme dalam menetapkan masalah, keterampilan 

dan pengetahuan mekanik, permintaan persetujuan saat penggantian spare part, 

pemberian solusi dalam penyelesaian masalah, dan kualitas sprare part 

menunjukkan bahwa pada indikator tersebut pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang sudah merasa sangat puas akan kinerja yang diberikan oleh Bengkel 

Terang Motor Semarang.  

Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya fisik, risiko atau keragu-

raguan. Oleh karena itu profesionalisme dalam menetapkan masalah, keterampilan 
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dan pengetahuan mekanik, permintaan persetujuan saat penggantian spare part, 

pemberian solusi dalam penyelesaian masalah, dan kualitas sprare part harus 

diperhatikan secara khusus sehingga akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi 

dalam diri pelanggan terhadap pemberi jasa. 

Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka 

kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada 

tiap-tiap indikator faktor jaminan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

4.4.1 Profesionalisme dalam Menetapkan Masalah 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator profesionalisme dalam menetapkan masalahn apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.20 Tingkat kepuasan mengenai profesionalisme dalam menetapkan 

masalah 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Profesionalisme dalam menetapkan 

masalah 

-6,171ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -6,171ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan profesionalisme karyawan Bengkel terang 

Motor Semarang dalam menetapkan masalah. Hal ini tercermin seperti 

mengetahui apa yang harus diperbaiki/ diganti pada kendaraan setelah mendengar 

keluhan, menetapkan penyelesaian masalah terhadap keluhan atas kendaraan 

pelanggan tanpa harus dibongkar terlebih dahulu. 

4.4.2 Keterampilan dan Pengetahuan Mekanik 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 
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Semarang pada indicator ketrampilan dan pengetahuan mekanik apakah sesuai 

harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.21 Tingkat kepuasan mengenai ketrampilan dan pengetahuan mekanik 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Keterampilan dan pengetahuan 

mekanik 

-6,240ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -6,240ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangatpuas akan ketrampilan dan pengetahuan mekanik 

Bengkel Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin dari ketepatan mekanik dalam 

mengatasi kerusakan pada kendaraan pelanggan,seperti pengetahuan dan 

ketrampilan dalam mengecek dan memperbaiki mesin, rem, kelistrikan, 

melakukan tune-up. 

4.4.3 Permintaan Persetujuan Penggantian Spare Part 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator permintaaan persetujuan penggantian spare part apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 Tingkat kepuasan mengenai permintaan persetujuan penggantian spare 

part 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Permintaan persetujuan penggantian 

spare part 

-6,615ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -6,615ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan permintaan persetujuan penggantian spare 

part yang dilakukan karyawan kepada pelanggan. Permintaan persetujuan 
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penggantian spare part kepada pelanggan sangat baik, misalnya memberitahukan 

kepada pelanggan yang bersangkutan terlebih dahulu spare-par tapa yang harus 

diganti dan perkiraan harga spare-part tersebut. 

4.4.4 Pemberian Solusi dalam Penyelesaian Masalah 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator pemberian solusi dalam penyelesaian masalah apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.23 Tingkat kepuasan mengenai pemberian solusi dalam penyelesaian 

masalah  

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Pemberian solusi dalam 

penyelesaian masalah  

-4,062ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -4,062ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas atas pemberian solusi karyawan Bengkel Terang 

Motor Semarang dalam penyelesaian masalah kendaraan pelanggan. Hal ini 

tercermin dengan banyaknya pelanggan Bengkel Terang Motor Semarang yang 

setuju dengan solusi-solusi yang diberikan karyawan terkait berbagai masalah 

yang terjadi pada kendaraan pelanggan yang sedang diperbaiki. 

4.4.5 Penyediaan Spare Part Asli Yang Berkualitas  

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kualitas spare part apakah sesuai harapan pelanggan 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.24 Tingkat kepuasan mengenai Penyediaan spare part asli yang 

berkualitas  

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Penyediaan spare part asli yang 

berkualitas  

-3,740ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Z score sebesar -3,740ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas atas kualitas spare part yang ada pada Bengkel 

Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin dari spare part yang dijual pada 

Bengkel Terang Motor Semarang hanya spare part asli dengan kualitas baik. 

4.5 Tingkat Kepuasan Pelanggan Pada Faktor Bukti Fisik (tangible) 

 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor bukti fisik yaitu dengan 

membandingkan antara harapan dan kinerja pada indikator-indikator faktor bukti 

fisik didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.25 Tingkat kepuasan pelanggan pada faktor bukti fisik (tangible) 

No

. 

Indikator Keputusan 

1. Kebersihan dan kenyamanan ruang Sangat puas 

2. Desain/penataan ruang yang memadai Sangat puas 

3. Sarana prasaranan penunjang yang memadai Tidak puas 

4. Kelengkapan peralatan sesuai standar perusahaan Sangat puas 

5. Penampilan karyawan Sangat puas 

 

 Berdasarkan tabel diatas di mana faktor bukti langsung (tangible) yang 

terdiri dari indikator kebersihan dan kenyamanan ruang, desain atau penataan 

ruang, kelengkapan peralatan sesuai standar perusahaan, penampilan karyawan, 

menunjukkan pada indikator tersebut pelanggan Bengkel Terang Motor Semarang 

sudah merasa sangat puas, tetapi ada satu indikator yang membuat pelanggan 

bengkel merasa tidak puas yaitu sarana prasarana penunjang yang kurang 
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memadai, 

Menurut Tjiptono (2004:19) fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus 

ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen. Fasilitas merupakan sesuatu 

yang sangat penting dalam usaha jasa, oleh karena itu fasilitas yang ada yaitu 

kondisi fisik, kelengkapan dan kualitas peralatan serta desain interior ruangan 

harus dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan apa yang dirasakan 

konsumen secara langsung. 

Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka 

kepuasan pelanggan mengenai kinerja Bengkel Terang Motor Semarang pada 

tiap-tiap indikator faktor bukti fisik dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

4.5.1 Kebersihan dan Kenyamanan Ruang 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kebersihan dan kenyamanan ruang apakah sesuai dengan 

harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.26 Tingkat kepuasan mengenai kebersihan dan kenyamanan ruang 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kebersihan dan menyamanan ruang -6,606ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

Berdasarkan penelitian diperoleh nilai Z Score sebesar -6,606ª dan 

Asymp. Sig. 0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan kebersihan dan kemyamanan ruang service 

yang dimiliki Bengkel Terang Motor Semarang. Hal ini terlihat dalam hal 

kebersihan dan kenyamanan ruangan maupun tempat service, seperti kebersihan 

ruang show room, ruang maupun meja pelayanan yang bersih dan nyaman, serta  

tempat service (bengkel) yang bersih. 
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4.5.2 Desain atau Penataan Ruang 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator desain atau penataan ruang apakah sesuai dengan 

harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.27 Tingkat kepuasan mengenai desain atau penataan ruang 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Desain atau penataan ruang -5,199ª 0,000 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan penelitian diperoleh Z score sebesar -5,199ª dan Asymp. Sig. 

0,000 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa sangat puas akandesain atau penataan ruang pada Bengkel Terang Motor 

Semarang. Hal ini tercermin dari dalam hal desain/ penataan interior dan eksterior 

ruangan, seperti penataan antar ruangan yang ada, letak ruang pamer (show room), 

letak bengkel (work shop), letak gudang spare part, letak ruang tunggu, dan letak 

ruang parkir. 

4.5.3 Sarana Prasarana Penunjang  

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator sarana prasarana penunjang apakah sesuai harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.28 Tingkat kepuasan mengenai sarana dan prasarana penunjang yang 

memadai 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Sarana prasarana penunjang yang 

memadai 

-1,619ª 0,105 Tidak puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan penelitian diperoleh nilai Z score sebesar -1,619ª dan Asymp. 

Sig. 0,105 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 
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merasa tidak puas akan sarana prasarana penunjang Bengkel Terang Motor 

Semarang. Hal ini tercermin pada ruang tunggu yang kurang nyaman dan 

memadai, tempat duduk yang kurang cukup. serta ketersediaan toilet yang kurang 

bersih 

4.5.4 Kelengkapan Peralatan 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator kelengkapan peralatan apakah sesuai dengan harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.29 Tingkat kepuasan mengenai kelengkapan peralatan sesuai standar 

perusahaan 

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Kelengkapan peralatan sesuai 

standar perusahaan 

-3,424ª 0,001 Sangat puas 

a= based on positive rank 

 Berdasarkan penelitian diperoleh nilai Z Score sebesar -3,424ª dan Asymp. 

Sig. 0,001 pada based on posiitve rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa sangat puas akan kelengkapan peralatan service yang ada pada Bengkel 

Terang Motor Semarang. Hal ini tercermin pada tersedianya peralatan untuk 

service kendaraan injeksi. Matic, maupun motor ber cc besar. 

4.5.5 Penampilan Karyawan 

 Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan Bengkel Terang Motor 

Semarang pada indikator penampilan karyawan apakah sesuai dengan harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.30 Tingkat kepuasan mengenai kebersihan dan kerapian karyawan  

Indikator Z Score Asymp. Sig Keputusan 

Penampilan karyawan -3,415ª 0,001 Sangat puas 

a= based on positive rank 
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Berdasarkan penelitian diperoleh Z score sebesar -3,415ª dan Asymp. Sig. 

0,001 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan 

merasa sangat puas akan penampilan karyawan Bengkel Terang Motor Semarang. 

Hal ini tercermin dari adanya keseragaman pakaian petugas frontliner maupun 

petugas bengkel, seragam yang terlihat bersih, rapi, dan tidak terlihat lusuh. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan pelanggan pada faktor daya tanggap di Bengkel Terang Motor 

Semarang sepenuhnya sangat puas di mana dari lima indikator faktor daya 

tanggap meliputi reaksi terhadap keluhan pelanggan, kesopanan dan 

keramahan karyawan dalam melayani pelanggan, kesediaan memberikan 

informasi kepada pelanggan, respon tehadap keperluan pelanggan dan 

respon terhadap permintaan pelanggan menunjukkan pelanggan merasa 

sangat puas akan kinerja yang diberikan. Dengan adanya pelayanan daya 

tanggap yang baik maka pelanggan menjadi loyal pada jasa Bengkel 

Terang Motor Semarang. 

2. Kepuasan pelanggan pada faktor keandalan di Bengkel Terang Motor 

Semarang belum sepenuhnya puas di mana baru pada indikator 

kenyamanan kecepatan pelayanan pendaftaran, kemampuan memberikan 

jawaban dengan jelas, kualitas peralatan bengkel, dan ketepatan waktu 

sesuai janji perusahaan pelanggan merasa sangat puas akan kinerja yang 

diberikan oleh Bengkel Terang Motor Semarang. Sedangkan pada 

indikator kecepatan menangani masalah kendaraan pelanggan masih 

merasa belum puas akan kinerja yang diberikan. Dengan pelayanan faktor 

kehandalan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan maka 
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akan timbul kepercayaan dalam diri pelanggan terhadap kinerja yang 

diberikan oleh Bengkel Terang Motor Semarang.                                     

3. Kepuasan pelanggan pada faktor empati di Bengkel Terang Motor 

Semarang sepenuhnya puas di mana pada semua indikator yaitu, kesediaan 

menerima keluhan dan memberikan solusi, pemberian perhatian secara 

pribadi, kemampuan interaksi dengan pelanggan, kemampuan memahami 

keinginan pelanggan, kesediaan mengingatkan pelanggan menunjukkan 

pelanggan sangat puas akan kinerja yang diberikan. Dengan adanya 

pelayanan faktor empati yang tepat dan sesuai keinginan pelanggan maka 

pelanggan merasa diperhatikan secara individual oleh Bengkel Terang 

Motor Semarang yang akhirnya akan menimbulkan kenyaman dan 

ketenangan dalam diri pelanggan. 

4. Kepuasan pelanggan pada faktor jaminan di Bengkel Terang Motor 

Semarang sepenuhnya sangat puas di mana dari lima indikator faktor 

jaminan yang meliputi profesionalisme dalam menetapkan masalah, 

pemberian solusi dalam penyelesaian masalah, kualitas spare part, 

keterampilan dan pengetahuan mekanik, dan permintaan persetujuan saat 

penggantian spare part menunjukkan bahwa pelanggan merasa sangat puas 

akan kinerja yang diberikan. Dengan adanya pelayanan faktor jaminan 

yang sesuai dengan harapan pelanggan maka akan timbul kepercayaan 

pelanggan terhadap Bengkel Terang Motor Semarang. 

5. Kepuasan pelanggan pada faktor bukti fisik di Bengkel Terang Motor 

Semarang belum sepenuhnya merasa puas di mana dari indikator faktor 
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bukti fisik yang meliputi kebersihan dan kenyamanan ruang, desain atau 

penataan ruang, kelengkapan peralatan, penampilan karyawan 

menunjukkan pada keempat indikator tersebut pelanggan merasa sangat 

puas akan kinerja yang diberikan. Hanya pada indikator sarana prasarana 

penunjang, pelanggan belum merasa puas. Dengan kondisi lingkungan 

fisik yang baik maka pelanggan merasa bahwa Bengkel Terang Motor 

Semarang mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan . 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bengkel Terang Motor Semarang hendaknya meningkatkan kinerja faktor 

keandalan pada indikator kecepatan menangani masalah kendaraan dengan 

cara memperbanyak peralatan service yang mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada dan memberikan pelatihan kepada para teknisi untuk 

dapat menggunakan peralatan service dengan baik agar dalam proses 

perbaikan mobil baik pada kerusakan ringan maupun berat akan menjadi 

lebih cepat. 

2. Pada dimensi Bukti Langsung pihak Bengkel Terang Motor hendaknya 

berusaha meningkatkan kinerja indikator-indikator dengan cara 

memperbaiki dan menambah fasilitas, meningkatkan kelengkapan dan 

kualitas peralatan serta menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi 

pelanggan.  
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3. Kepada pemilik Bengkel Terang Motor Semarang agar selalu memberikan 

pelayanan yang baik untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para 

pelanggan Bengkel Terang Motor Semarang sehingga pelanggan merasa 

puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan kajian sejenis agar 

menambah variabel-variabel yang lain seperti faktor harga dan faktor 

emosional sehingga dalam melakukan penelitian tentang kepuasan 

pelanggan akan lebih akurat. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN 

TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN PADA BENGKEL 

TERANG MOTOR SEMARANG 
 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara 

Konsumen Bengkel Terang Motor 

Semarang 

 

 Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan penulisan skripsi yang saya lakukan sebagai 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat 

Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Terang Motor Semarang maka saya 

mohon bantuan bapak/ibu/saudara/i untuk mengisi angket penelitian ini sesuai 

dengan keadaaan yang dialami dan dirasakan selama menjadi pelanggan di 

Bengkel Terang Motor Semarang. 

 Besar harapan saya bila bapak/ibu/Anda dapat memberikan jawaban 

sejujur-jujurnya, dan saya menjamin kerahasiaan identitas bapak/ibu/saudara/i 

sesuai kode etik dalam penelitian ini.  

 Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu/Anda saya sampaikan terima 

kasih.  

Peneliti, 

 

Marga Citrawan 

NIM. 7350407018 
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A. Identitas Responden 

No. Responden :      (diisi oleh peneliti) 

Lama Langganan : 

 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Jawablah masing-masing pertanyaan dibawah ini sesuai dengan penilaian 

anda mengenai kinerja (kenyataan) dan harapan pada masing-masing aspek 

kepuasan yang anda harapkan sebagai pelanggan di tempat ini. 

2. Pilihlah salah satu jawaban dari kelima alternatif jawaban yang sesuai dengan 

cara memberi tanda centang pada kolom yang telah tersedia. 

3. Pada kolom “Kinerja sesungguhnya” menunjukkan tingkat kinerja yang telah 

dirasakan oleh bapak dan ibu mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak 

perusahaan. 

4. Pada kolom “Pelayanan yang Diharapkan” menunjukkan harapan bapak dan 

ibu mengenai seberapa penting kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan 

oleh pihak perusahaan. 
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No 
Menurut anda bagaimanakah kualitas pelayanan pada 

Bengkel Terang Motor Semarang dalam hal: 

Kinerja Sesungguhnya 

  

Pelayanan yang Diharapkan 

1. Tidak Puas 

2. Kurang Puas 

3. Puas 

4. Lebih Puas 

5. Sangat Puas 

1. Tidak Penting 

2. Kurang Penting 

3. Penting 

4. Lebih Penting 

5. Sangat Penting 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Daya Tanggap (Responsivness)            

1 
Karyawan memberikan reaksi yang cepat dan tanggap 

terhadap keluhan/ masalah pelanggan         

 

  

  

  

  

  

  

        

 

2 
Karyawan yang sopan dan ramah dalam melakukan 

pekerjaan di bengkel         

 

        

 

3 
Karyawan memberikan informasi service kendaraan 

kepada pelanggan dengan jelas         

 

        

 

4 
Karyawan  menanyakan keperluan pelanggan saat 

pertama masuk ke area bengkel         

 

        

 

5 
Karyawan cepat dalam merespons permintaan 

pelanggan         

 

        

 

 Kehandalan (Reliability)          

  

  

         

6 
Karyawan memberikan pelayanan dengan cepat pada 

saat pelanggan melakukan pendaftaran service         

 

        

 

7 
Karyawan cepat dalam menangani masalah pada 

kendaraan pelanggan     

 

    

 

8 
Karyawan  mampu memberikan jawaban yang jelas 

atas pertanyaan dari pelanggan         

 

  

  

        

 

  9 
Ruangan service yang di lengkapi peralatan bengkel 

yang canggih dan memadai     

 

    
 

10 
Karyawan tepat waktu dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan sesuai yang dijanjikan     
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 Empati (Emphaty)           

11 
Karyawan mau menerima keluhan dan memberikan 

solusi untuk pelanggan     

 

    

 

12 
Karyawan memberikan perhatian pribadi kepada 

pelanggan     

 

    

 

13 Karyawan yang interaktif dengan pelanggan 
    

 
    

 

14 Karyawan dapat memahami keinginan pelanggan 
    

 
     

 

15 
Karyawan selalu mengingatkan kepada pelanggan 

tentang service berikutnya     

 

     

 

 Jaminan (Assurance)            

16 
Keahlian profesionalisme karyawan dalam 

menetapkan masalah/ keluhan pelanggan     

 

     

 

17 
Ketrampilan dan pengetahuan mekanik yang 

berkualitas dalam melaksanakan pekerjaan bengkel     

 

     

 

18 
Karyawan meminta persetujuan kepada pelanggan 

apabila memerlukan penggantian spare part     

 

     

 

19 
Karyawan memberikan solusi yang terbaik dalam 

menyelesaikan masalah pada kendaraan pelanggan     

 

     

 

20 
Perusahaan hanya menyediakan spare part asli 

kendaraan dengan kualitas terbaik     

 

     

 

 Bukti Fisik (Tangible) 
    

 
     

 

21 
Kebersihan dan kenyamanan ruangan maupun tempat 

service kendaraan     

 

     

 

22 
Desain/ penataan interior dan eksterior ruangan yang 

memadai     

 

     

 

23 
Tersedianya ruang tunggu, dan toilet yang nyaman dan 

memadai untuk pelanggan     

 

     

 

24 Peralatan  yang digunakan lengkap dan sesuai dengan 
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standar perusahaan 

25 
Kebersihan dan kerapian karyawan guna menunjang 

kinerja yang baik     

 

     

 

 

 

 

 

  =============== Terima Kasih =============== 
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Analisis Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

A1 - A1 Negative Ranks 58
a
 44.32 2570.50 

Positive Ranks 21
b
 28.07 589.50 

Ties 21
c
   

Total 100   

A2 - A2 Negative Ranks 56
d
 45.00 2520.00 

Positive Ranks 23
e
 27.83 640.00 

Ties 21
f
   

Total 100   

A3 - A3 Negative Ranks 64
g
 46.17 2955.00 

Positive Ranks 20
h
 30.75 615.00 

Ties 16
i
   

Total 100   

A4 - A4 Negative Ranks 50
j
 44.52 2226.00 

Positive Ranks 26
k
 26.92 700.00 

Ties 24
l
   

Total 100   

A5 - A5 Negative Ranks 68
m
 47.38 3222.00 

Positive Ranks 21
n
 37.29 783.00 

Ties 11
o
   

Total 100   

a. A1 < A1    

b. A1 > A1    

c. A1 = A1    

d. A2 < A2    

e. A2 > A2    

f. A2 = A2    

g. A3 < A3    

h. A3 > A3    
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i. A3 = A3    

j. A4 < A4    

k. A4 > A4    

l. A4 = A4    

m. A5 < A5    

n. A5 > A5    

o. A5 = A5    

Test Statistics
b
 

 A1 - A1 A2 - A2 A3 - A3 A4 - A4 A5 - A5 

Z -4.938
a
 -4.706

a
 -5.400

a
 -4.053

a
 -5.074

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks.     

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

B1 - B1 Negative Ranks 60
a
 39.70 2382.00 

Positive Ranks 13
b
 24.54 319.00 

Ties 27
c
   

Total 100   

B2 - B2 Negative Ranks 19
d
 29.58 562.00 

Positive Ranks 49
e
 36.41 1784.00 

Ties 32
f
   

Total 100   

B3 - B3 Negative Ranks 61
g
 41.70 2544.00 

Positive Ranks 17
h
 31.59 537.00 

Ties 22
i
   

Total 100   

B4 - B4 Negative Ranks 58
j
 38.40 2227.00 

Positive Ranks 11
k
 17.09 188.00 

Ties 31
l
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Total 100   

B5 - B5 Negative Ranks 57
m
 44.53 2538.00 

Positive Ranks 20
n
 23.25 465.00 

Ties 23
o
   

Total 100   

a. B1 < B1    

b. B1 > B1    

c. B1 = B1    

d. B2 < B2    

e. B2 > B2    

f. B2 = B2    

g. B3 < B3    

h. B3 > B3    

i. B3 = B3    

j. B4 < B4    

k. B4 > B4    

l. B4 = B4    

m. B5 < B5    

n. B5 > B5    

o. B5 = B5    

 

 

Test Statistics
c
 

 B1 - B1 B2 - B2 B3 - B3 B4 - B4 B5 - B5 

Z -5.780
a
 -3.810

b
 -5.058

a
 -6.206

a
 -5.404

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks.     

b. Based on negative ranks.     

c. Wilcoxon Signed Ranks Test    
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

C1 - C1 Negative Ranks 69
a
 41.11 2836.50 

Positive Ranks 9
b
 27.17 244.50 

Ties 22
c
   

Total 100   

C2 - C2 Negative Ranks 64
d
 46.09 2950.00 

Positive Ranks 18
e
 25.17 453.00 

Ties 18
f
   

Total 100   

C3 - C3 Negative Ranks 70
g
 47.80 3346.00 

Positive Ranks 15
h
 20.60 309.00 

Ties 15
i
   

Total 100   

C4 - C4 Negative Ranks 35
j
 18.80 658.00 

Positive Ranks 2
k
 22.50 45.00 

Ties 63
l
   

Total 100   

C5 - C5 Negative Ranks 21
m
 15.14 318.00 

Positive Ranks 8
n
 14.62 117.00 

Ties 71
o
   

Total 100   

a. C1 < C1    

b. C1 > C1    

c. C1 = C1    

d. C2 < C2    

e. C2 > C2    

f. C2 = C2    

g. C3 < C3    

h. C3 > C3    

i. C3 = C3    
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j. C4 < C4    

k. C4 > C4    

l. C4 = C4    

m. C5 < C5    

n. C5 > C5    

o. C5 = C5    

 

Test Statistics
b
 

 C1 - C1 C2 - C2 C3 - C3 C4 - C4 C5 - C5 

Z -6.559
a
 -5.866

a
 -6.752

a
 -4.735

a
 -2.222

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .026 

a. Based on positive ranks.     

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

D1 - D1 Negative Ranks 63
a
 40.90 2577.00 

Positive Ranks 12
b
 22.75 273.00 

Ties 25
c
   

Total 100   

D2 - D2 Negative Ranks 69
d
 44.89 3097.50 

Positive Ranks 14
e
 27.75 388.50 

Ties 17
f
   

Total 100   

D3 - D3 Negative Ranks 72
g
 48.02 3457.50 

Positive Ranks 15
h
 24.70 370.50 

Ties 13
i
   

Total 100   

D4 - D4 Negative Ranks 59
j
 40.61 2396.00 

Positive Ranks 20
k
 38.20 764.00 

Ties 21
l
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Total 100   

D5 - D5 Negative Ranks 54
m
 39.21 2117.50 

Positive Ranks 21
n
 34.88 732.50 

Ties 25
o
   

Total 100   

a. D1 < D1    

b. D1 > D1    

c. D1 = D1    

d. D2 < D2    

e. D2 > D2    

f. D2 = D2    

g. D3 < D3    

h. D3 > D3    

i. D3 = D3    

j. D4 < D4    

k. D4 > D4    

l. D4 = D4    

m. D5 < D5    

n. D5 > D5    

o. D5 = D5    

 

 

Test Statistics
b
 

 D1 - D1 D2 - D2 D3 - D3 D4 - D4 D5 - D5 

Z -6.171
a
 -6.240

a
 -6.615

a
 -4.062

a
 -3.740

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 

a. Based on positive ranks.     

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

E1 - E1 Negative Ranks 67
a
 41.49 2780.00 

Positive Ranks 10
b
 22.30 223.00 

Ties 23
c
   

Total 100   

E2 - E2 Negative Ranks 52
d
 36.66 1906.50 

Positive Ranks 14
e
 21.75 304.50 

Ties 34
f
   

Total 100   

E3 - E3 Negative Ranks 48
g
 43.61 2093.50 

Positive Ranks 35
h
 39.79 1392.50 

Ties 17
i
   

Total 100   

E4 - E4 Negative Ranks 52
j
 40.58 2110.00 

Positive Ranks 24
k
 34.00 816.00 

Ties 24
l
   

Total 100   

E5 - E5 Negative Ranks 50
m
 38.20 1910.00 

Positive Ranks 22
n
 32.64 718.00 

Ties 28
o
   

Total 100   

a. E1 < E1    

b. E1 > E1    

c. E1 = E1    

d. E2 < E2    

e. E2 > E2    

f. E2 = E2    

g. E3 < E3    

h. E3 > E3    

i. E3 = E3    
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j. E4 < E4    

k. E4 > E4    

l. E4 = E4    

m. E5 < E5    

n. E5 > E5    

o. E5 = E5    

 

Test Statistics
b
 

 E1 - E1 E2 - E2 E3 - E3 E4 - E4 E5 - E5 

Z -6.606
a
 -5.199

a
 -1.619

a
 -3.424

a
 -3.415

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 .105 .001 .001 

a. Based on positive ranks.     

b. Wilcoxon Signed Ranks Test    
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