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SARI 
 

Hikma Saskiarini. 2010. Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan 
Pelanggan Pada PT.Toyota Nasmoco Gombel Semarang. Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Achmad Slamet 
M.Si, Pembimbing II Idie Widigdo SE, MM. 93 halaman. 3 Gambar. 38 Tabel. 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Tingkat Kepuasan Pelanggan 
 

Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan 
yang meliputi faktor tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), 
responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati) 
terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Toyota Nasmoco Gombel 
Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan PT. Toyota Nasmoco Gombel 
Semarang yang menggunakan pelayanan service mobil yang berjumlah 12.301 
orang. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 pelanggan, menggunakan metode 
random sampling untuk pengambilan sampelnya. Variabel dalam penelitian ini 
terdiri dari satu variabel yaitu kepuasan pelanggan yang dipengaruhi oleh 
kualitas pelayanan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis 
data mengunakan  Uji Wilcoxon Signed Rank Test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PT. Toyota 
Nasmoco Gombel Semarang termasuk dalam kategori baik, hal ini ditunjukkan 
hasil penelitian dari bukti penelitian antara lain pada faktor tangibles diperoleh  Z 
score= -.659a Asymp. Sig .510 (a:based on positif rank), reliability Z score= -
.661a Asymp. Sig. .509 (a:based on positif rank), responsiveness Z score= -.025a 

Asymp. Sig .980 (a: based on negative rank), assurance Z score= -1.487a Asymp. 
Sig .137 (a:based on negative rank), dan Empathy Z score= -.676a Asymp. Sig. 
.499 (a:based on positive rank) 

Kesimpulan: 1). Ada pengaruh yang signifikan antara faktor tangibles (bukti 
fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance 
(jaminan) dan empathy (empati) terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PT. 
Toyota Nasmoco Gombel Semarang. PT. Toyota sebaiknya selalu dan senantiasa 
meningkatkan tiap-tiap indikator dari 5 variabel kualitasa pelayanan jasa tersebut 
dengan cara menambah fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan 
memperbaiki kinerja karyawan agar tujuannya tercapai yaitu kepuasan 
pelanggan. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perubahan dan perkembangan zaman telah membawa kita pada kemajuan 

teknologi yang begitu pesat. Semua itu dapat dilihat dari gaya hidup masyarakat yang 

slalu dimanjakan oleh teknologi-teknologi mutakhir salah satunya adalah teknologi 

otomotif. Perkembangan dunia otomotif di tanah air terbilang selalu mengalami 

peningkatan. Industri otomotif juga memiliki peran yang cukup penting dalam 

menggerakkan perekonomian di Indonesia karena banyak produsen otomotif dunia 

menanamkan investasinya. Memiliki kendaraan lebih dari satu menjadi hal yang 

wajar bagi kalangan masyarakat menengah keatas. Namun jika kendaraan digunakan 

setiap hari tanpa perawatan yang intensif maka performa dari kendaraan tersebut akan 

menurun. Sehingga banyak dealer motor atau mobil tidak hanya menjual produknya 

saja namun menyediakan jasa servis kendaraan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan jasa tersebut. Jasa servis kendaraan selain untuk memperbaiki 

performa dari kendaraan, disana pun melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan 

agar merasa nyaman ketika melakukan servis dan akan mempengaruhi kepuasan dari 

pelanggan tersebut. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh kualitas produk, yang 

dikehendaki pelanggan, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi setiap 

perusahaan, yang kenyataannya dijadikan sebagai tolak ukur keunggulan bersaing 

perusahaan. 
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Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu dalam strategi pemasaran dan 

dipastikan sebagai cara yang jitu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Tujuan dari suatu bisnis menurut Schnaar dalam Tjiptono (2003: 101) pada dasarnya 

untuk menciptakan para pelanggan agar merasa puas. Kondisi teknologi komunikasi 

dan informasi yang terus berevolusi di era sekarang mengakibatkan terjadinya 

perubahan yang luar biasa. Adanya kemudahan dalam informasi dan komunikasi 

muncul kompetisi yang sangat pelik yang berakibat pelanggan semakin banyak 

pilihan dan sulit untuk dipuaskan karena telah terjadinya pergeseran yang semula 

hanya untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi harapan (expectation) untuk 

memenuhi kepuasan. Sehingga bagi perusahaan, kunci ke arah profitabilitas bukan 

lagi volume penjualan melainkan kepuasan jangka panjang.   

Kepuasan konsumen merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan, 

karena banyak manfaat dari terciptanya kepuasan konsumen yaitu, terciptanya 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan dasar 

yang baik untuk pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk 

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

perusahaan. Sehingga perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama karena kepuasan sebagai penentu keberhasilan 

kinerja dari suatu perusahaan. 

Kepuasan menurut Kotler (2003: 61) adalah sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang setelah membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu 

produk dengan harapan-harapannya. Jika kinerja produk kurang dari pelanggan maka 
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pelanggan kecewa, jika kinerja sepadan dengan harapan maka pelanggan akan puas, 

jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas atau sangat senang. 

Harapan pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman pembelian sebelumnya, nasihat 

teman dan kolega, dan serta janji serta informasi para pemasaran pesaingnya (Kotler, 

2007: 177). 

Faktor utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas jasa Zeithamal dan Bitner (dalam Lupiyoadi 2006: 192). Kualitas dan 

kepuasan pelanggan berkaitan erat. Kualitas memberikan motivasi kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan sehingga perusahaan yang gagal 

memuaskan pelanggan terhadap layanan yang diberikan, umumnya mengalami 

masalah yang komplek salah satunya adalah pelanggan yang tidak puas akan 

menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain. Sehingga setiap perusahaan 

jasa harus merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan 

mengendalikan sistem kualitas agar dapat memuaskan pelanggannya. 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan menurut John Sviokla 

(dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 2006: 181) adalah kemampuan perusahaan 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penilaian akan kualitas kepuasan 

dikembangkan oleh Parasuraman (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:182) yang 

dikenal dengan service quality (servqual) yang berdasarkan pada lima dimensi 

kualitas yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness 

(daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati). 
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Melihat teori kualitas kepuasan merupakan suatu bentuk penilaian Konsumen 

terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan 

yang diharapkan (expected service). Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup 

sebuah lembaga. Persaingan yang semakin ketat menuntut sebuah lembaga penyedia 

jasa atau layanan untuk selalu memanjakan konsumen dengan memberikan pelayanan 

yang terbaik. Para pelanggan akan mencari produk berupa barang atau jasa dari 

perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya (Assauri, 

2003: 25) 

PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel merupakan sebuah lembaga bisnis yang 

bergerak di bidang jasa penjualan mobil Toyota dan pelayanan servis berkala. 

Kualitas layanan (service quality) menjadi faktor penting dalam menetukan 

keberhasilan bisnis ini. Pelayanan yang  disediakan oleh PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel diantaranya ruang tunggu yang nyaman dengan mushola dan toilet, 

ketanggapan layanan keluhan, perhatian pegawai yang ramah dan profesional, 

memberikan layanan secara tuntas dan menyeluruh, menggunakan peralatan dan 

perlengkapan yang sesuai dengan standar, menjual sparepart asli Toyota dan 

ditambah lagi dengan berbagai pemberian promosi untuk servis berkala dan 

pembelian sparepart.  

Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel bersifat inovatif dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Namun masih 

dipertanyakan, apakah hal tesebut telah benar dapat memberikan kepuasan bagi 

pelanggan PT. Toyota  Nasmoco Cabang Gombel dilihat dari lima dimensi kualitas 
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pelayanan yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), responsiveness 

(daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati).  

Masih minimnya jumlah pelanggan servis di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel setelah membandingkan jumlah pelanggan di PT. Toyota Cabang Pemuda 

dan banyaknya jumlah pelanggan yang hilang. Pada periode Januari sampai 

Desember 2009 dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa yang diberikan kepada 

pelanggan masih kurang baik.  

 
Tabel 1.1 Jumlah Pelanggan PT. Toyota Nasmoco Gombel tahun 2009 

NO. Bulan 
Pelanggan 

Cabang Gombel 
Pelanggan 

Cabang Pemuda 
Selisih hasil dari 
membandingkan 

1. Januari 999 2451 1452 
2. Februari 1008 1979 971 
3. Maret 937 2576 1639 
4. April 956 2879 1923 
5. Mei 929 2283 1354 
6. Juni 1050 2384 1334 
7. Juli 1022 2570 1548 
8. Agustus 1056 2460 1404 
9. September 1070 3028 1958 
10. Oktober 1032 2187 1155 
11. November 1047 2748 1701 
12. Desember 1195 2345 1150 

Total  12.301 29.890 (17.859) 
Sumber : PT. Toyota Nasmoco Gombel Semarang Tahun 2009 
 

Berdasarkan tabel data menunjukkan bahwa persentase pelanggan pengguna 

jasa servis mobil di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel dengan jumlah 20,09 % 

pelanggan per tahun dibandingkan dengan pelanggan di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Pemuda dengan jumlah 16,02 % pelanggan per tahun. Dari keterangan data 
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PT.Toyota Nasmoco Cabang Gombel telah memberikan pelayanan yang berorientasi 

pada kualitas kinerja dan kepuasan pelanggan, dimana semakin efektif kinerja akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan yang berpengaruh pada jumlah pelanggan. 

Belum adanya penelitian tentang kepuasan konsumen pada PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel memotivasi Penulis untuk mengetahui lebih jauh lagi 

tentang kepuasan pelanggan pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel setelah 

menerima pelayanan dari perusahaan dan untuk mengetahui dimensi pelayanan apa 

yang paling dominan yang dapat memberikan kepuasan pelanggan di PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel. 

Dari penelitian ini diharapkan menghasilkan konsep mengenai faktor-faktor 

yang menentukan kepuasan pelanggan sehingga peneliti dapat menjelaskan tentang 

kepuasan pelanggan secara lebih mendalam beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel lebih meningkatkan lagi 

pelayanan yang belum dominan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 

mempertahankan pelayanan yang sudah dominan agar dapat meningkatkan market 

share dan tetap eksis di era persaingan. 

  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sejauhmana faktor bukti langsung (tangible) dalam menentukan kepuasan 

pelanggan  pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel? 
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2. Sejauhmana faktor kehandalan (reliability) dalam menentukan kepuasan 

pelanggan pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel? 

3. Sejauhmana faktor daya tanggap (responsiveness) dalam menentukan kepuasan 

pelanggan pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel? 

4. Sejauhmana faktor jaminan (assurance) dalam menentukan kepuasan pelanggan 

pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel? 

5. Sejauhmana faktor empati (empathy) dalam menentukan kepuasan pelanggan 

pada PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor bukti langsung (tangible) dalam 

menentukan kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor kehandalan (reliability) dalam 

menentukan kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

3. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor daya tanggap (responsiveness) dalam 

menentukan kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

4. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor Jaminan (assurance) dalam menentukan 

kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

5. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor empati (emphaty) dalam menentukan  

kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan daat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat secara teoritis 

Peneliti berharap dapat menghasilkan konsep mengenai faktor-faktor yang 

menentukan kepuasan pelanggan sehingga peneliti dapat menjelaskan tentang 

kepuasan pelanggan secara lebih  mendalam beserta faktor-faktor yang 

memenentukan kepuasan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi akademisi 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dibidang kualitas pelayanan jasa 

dimasa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah daftar pustaka 

dibidang pemasaran berdasarkan penerapan yang ada dalam kenyataan. 

b. Bagi PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan supaya lebih 

memuaskan pelanggan serta untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang 

menguntungkan dimasa kini dan dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga 

membantu pihak PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel apabila ingin 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menekankan pada dimensi-

dimensi service quality yang paling signifikan berpengaruh pada kepuasan 

pelanggan. 
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c. Bagi Pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

Dapat merasakan perubahan akan kinerja akibat peningkatan kualitas 

pelayanan yang dilakukan oleh PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kepuasan Pelanggan  

2.1.1. Kepuasan  

Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Kepuasan menurut Day (dalam Tse dan Wilton, 

1988) adalah “respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerjanya lainnya) dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. Faktor utama penentu 

kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa (Zeithhamal 

dan Bitner, 1996). 

Kepuasan menurut Wilkie (dalam Tjiptono, 1997: 24) adalah sebagai suatu 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa. Sedangkan Engel, et al. (dalam Tjiptono, 1997: 24) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler, et al (dalam Tjiptono, 1997: 24) adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan di bandingkan dengan harapannya.   

Bayus dalam Kotler, et al (dalam Tjiptono, 1997: 21) mengungkapkan bahwa 

jika konsumen merasa puas, ia akan memperlihatkan peluang yang besar untuk 
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melakukan pembelian ulang atau membeli produk lain diperusahaan yang sama 

dimasa mendatang. Seorang konsumen yang merasa puas cenderung akan 

menyatakan hal-hal yang baik tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan 

pada orang lain. Oleh karena itu pembeli yang puas merupakan iklan yang terbaik.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan (Levit dalam Tjiptono, 1997:19), karena memenangkan 

persaingan bisnis adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan.  

Tujuan suatu bisnis menurut Schnaars (dalam Tjiptono, 1997: 24) adalah untuk 

menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi harmoni, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 1997: 24). 

Didalam suatu perusahanan khususnya yang bergerak dalam bidang jasa harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama karena 

berpengaruh pada pertumbuhan penjualan jangka panjang serta keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan.  

Kepuasan menurut Kotler (1997: 40) adalah “a person’s feeling of pleasure or 

disappointment resulting from comparing a product’s received performance (or 

outcome) in relations to the persons’s expectation”. Perasaan senang atau kecewa 
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seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan 

dan yang diharapkan.  

Kepuasan menurut Kotler (2004: 42) adalah tingkat perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (hasil) suatu produk atau harapan-harapannya. Harapan pelanggan 

dapat dipengaruhi oleh pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman 

dan kolega, dan janji serta informasi para pemasar dan pesaingnya. 

Kata kepuasan (satisfaction) sendiri berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat), sehingga kepuasan 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”. 

(Tjiptono dkk, 2007: 43). Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berupaya untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi dengan cara pemenuhan kebutuhan 

setiap pelanggan sebab pelanggan yang tingkat kepuasannya minimal akan mudah 

beralih ke produk atau jasa yang lebih bagus. Pelanggan yang sangat puas umumnya 

lebih lama setia karena telah tercipta kelekatan emosional terhadap produk atau jasa 

tertentu.  

Dari berbagai pendapat yang dipaparkan oleh para ahli dapat ditarik benang 

merah dari definisi kepuasan pelanggan adalah sikap senang/bahagia pelanggan yang 

ditunjukan setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan/terima dengan 

harapan. Jika kinerja yang dirasakan/diterima lebih kecil dari harapannya maka 

pelanggan tersebut tidak merasakan puas dan sebaliknya jika kinerja yang 

dirasakan/diterima melebihi dari harapannya maka pelanggan terpuaskan. 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagian konsep kepuasan pelanggan di 

bawah ini : 

 

 
 Gambar 2.1 : Konsep Kepuasan Pelanggan 

 Sumber : Tjiptono (1996: 58) 
 

Konsep kepuasan konsumen di atas dapat diterangkan bahwa tujuan dari 

perusahaan adalah memperoleh pelanggan yang loyal melalui penciptaan produk atau 

jasa yang ditawarkan. Produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan nantinya memiliki 

nilai bagi konsumen. Disisi lain konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

akan berubah menjadi sebuah  harapan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Kesesuaian antara kinerja perusahaan berupa pemberian produk atau jasa 

yang bernilai tinggi di mata konsumen dan hasil produk atau jasa yang telah diterima 

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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2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan, 

karena banyak manfaat dari terciptanya kepuasan konsumen yaitu, terciptanya 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pelanggan, memberikan dasar 

yang baik untuk pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk 

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

perusahaan. Menurut Lupiyoadi (2001: 158) ada lima faktor utama yang perlu 

diperhatikan perusahaan dalan kaitannya dengan kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk 

mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang 

sesuai dengan harapan. 

c. Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 

akan kagum bila seseorang menggunakan produk yang bermerek dan cenderung 

mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena 

kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas 

dengan merek tertentu. 
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d. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif 

murah akan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya. 

e. Biaya  

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa tersebut. 

Kuswandi (2004: 17) menyatakan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor berikut : 

a. Mutu produk atau jasa  

Yaitu mengenai mutu produk atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari fisiknya. 

b. Mutu pelayanan 

Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh pelanggan, tetapi bila 

pelayanan memenuhi harapan pelanggan maka secara tidak langsung pelayanan 

dikatakan bermutu. Contohnya pelayanan pengaduan pelanggan yang segera 

diatasi atau diperbaiki bila ada yang rusak. 

c. Harga 

Harga adalah hal yang paling sensitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Pelanggan akan cenderung memilih produk atau jasa yang memberikan 

penawaran harga lebih rendah dari yang lain. 
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d. Waktu Penyerahan 

Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan produk atau jasa dari 

perusahaan bisa tepat waktu dan seseuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

e. Keamanan 

Pelanggan akan merasa puas bila produk atau jasa yang digunakan ada jaminan 

keamanannya yang tidak membahayakan pelanggan tersebut. 

 

2.1.3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan 

pelanggan kerena hal ini telah menjadi hal yang penting bagi setiap perusahaan. 

Langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan dari keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan.  

Perusahaan dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut untuk 

mengukur kepuasan pelanggan : 

a. Sistem keluhan dan saran  

Misalnya menyediakan kotak saran dan keluhan, kartu komentar, customer hot 

lines, memperkerjakan petugas pengumpulan pendapat/keluhan pelanggan, dan 

lain-lain.  

b. Survei kepuasan pelanggan  

Survei bisa dilakukan dengan kuesioner (dikirim lewat pos atau dibagikan pada 

saat pelanggan berbelanja), lewat telepon, email, faks atau dengan wawancara 

langsung. 
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c. Lost customer analysis  

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli dari 

perusahan atau mereka yang telah beralih pemasok.  

d. Ghost shooping (mystery shooping)  

Perusahaan menggunakan ghost shooper untuk mengamati kekuatan dan 

kelemahan produk serta layanan perusahaan dan pesaing  

e. Sales-related methods  

Kepuasan pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar 

dan rasio pembelian ulang.  

f. Customer panels  

Perusahaan membentuk panel pelanggan yang nantinya dijadikan sampel secara 

berkala untuk mengetahui apa yang mereka rasakan dari perusahaan dan semua 

pelayanan perusahaan (Tjiptono, 2000: 8). 

 

2.2. Pelanggan  

2.2.1. Pengertian Pelanggan 

Pelanggan  menurut Supranto, (2001: 21) adalah setiap individu yang menerima 

suatu jenis barang atau jasa dari beberapa orang lain atau kelompok orang. Sedangkan  

Lupiyoadi (2001: 134) mendefinisikan pelanggan sebagai seorang individu yang 

secara continue dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginanya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan 

memuaskan produk atau jasa tersebut.  
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Individu  atau kumpulan individu yang dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal 

dan internal yang mengarah untuk memilih dan mengkonsumsi barang atau jasa yang 

diinginkan disebut sebagai pelanggan (Husein, 2003: 11). 

Dari semua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

adalah individu yang melakukan pembelian produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan  setelah membandingkan beberapa aspek seperti harga, standar kualitas 

barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi. 

 

2.2.2. Atribut-atribut Pembentuk Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan yang  puas atau  tidak dapat dilihat dari beberapa ciri. Atribut-atribut 

pembentuk kepuasan pelanggan menurut Hawkins dan Loney (1997: 31) adalah 

kesesuaian harapan yang merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk dari 

produsen yang diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan dapat sesuai 

dengan apa yang dijanjikan oleh produsen.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2000 : 101) atribut- atribut pembentuk kepuasan 

yaitu :  

a. Kemudahan dalam Memperoleh  

Produk ataau jasa yang ditawarkan oleh produsen tersedia di outlet-outlet dan 

toko yang dekat pembeli potensial. 
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b. Kesediaan untuk Merekomendasikan  

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama, kesediaan pelanggan 

untuk merekomendasikan produk kepada teman ataau keluarganya menjadi 

ukuran yang penting untuk dianalis dan ditindak. 

 

2.2.3. Jenis-jenis Kategori Tanggapan atau Keluhan terhadap Ketidakpuasan 

Pelanggan 

Ketidakpuasan adalah suatu keadaan dimana konsumen tidak puas terhadap 

kinerja yang diberikan. Ada beberapa jenis-jenis kategori tanggapan atau keluhan 

terhadap  ketidakpuasan terjadi karena  manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa 

tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan konsumen yang merasa tidak 

puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda.  

1. Voice response  

Kategori ini meliputi usaha menyampaikan keluhan secara langsung dan/atau 

meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan, maupun kepada 

distributornya.  

2. Private response  

Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahu kolega, 

teman, atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk 24 atau 

perusahan yang bersangkutan. Umumnya tindakan ini sering dilakukan dan 

dampaknya sangat besar bagi citra perusahaan.  
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3. Third-party  response  

Tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, 

mengadu lewat media massa (misalnya menulis di surat pembaca), atau secara 

langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum dan sebagainya.  

 

2.2.4. Strategi penanganan keluhan Pelanggan 

Dalam menangani keluhan dari pelanggan paling tidak ada 4 aspek penting 

yang harus diperhatikan perusahaan. Keempat aspek tersebut yaitu :  

a. Empati terhadap pelanggan yang marah  

b. Kecepatan dalam penanganan keluhan  

c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalah atau keluhan  

d. Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan 

(Tjiptono, 2001: 44) 

 

2.3. Jasa 

2.3.1. Pengertian Jasa 

Jasa perupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki. Secara tegas antara barang dan jasa 

seringkali susah dibedakan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali 

disertai dengan jasa-jasa tertentu dan juga sebaliknya pembelian suatu jasa seringkali 

melibatkan barang-barang yang melengkapinya. Tetapi ada perbedaan utama antara 

barang dan jasa, jasa lebih dalam bentuk kinerja, perbuatan atau keterampilan dari 
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suatu usaha. Sebaliknya untuk barang lebih menekankan pada suatu bentuk benda, 

alat atau objek.  

Jasa menurut  Kotler (dalam Tjiptono, 1996: 6), adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat intangibles (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. 

Jasa menurut Tjiptono (1997: 23) sebagai aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual.  Lupiyoadi (2001: 5) juga mendefinisikan jasa adalah semua 

aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau 

kontruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang 

dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan 

kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan akan masalah yang dihadapi pelanggan. 

Jasa atau service memiliki definisi sebagai suatu barang atau produk yang 

sifatnya tidak dapat dipegang secara fisik. Tetapi keberadaan jasa tersebut lebih 

merupakan bentuk manfaat yang dapat dirasakan oleh yang memanfaatkan jasa 

tersebut (Nirwana, 2004: 4).  

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam jasa selalu 

ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak 

yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan merupakan barang yang berwujud 

(tangibles) tetapi suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud dan tanpa 

kepemilikan apapun. 
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2.3.2. Karakteristik Jasa 

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk barang (fisik). 

Karakteristik jasa  menurut Kotler (dalam Tjiptono,1996: 15) dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang, jika barang merupakan suatu objek, alat, atau usaha 

maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance) atau usaha. Bila barang 

dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Jasa 

tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. 

2) Inseparability (tidak terpisahkan) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa 

biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus 

dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa 

tersebut. 

3) Variability (bervariasi) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan 

dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4) Perishability (mudah lenyap) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 
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2.3.3. Faktor-faktor yang Mendorong Pertumbuhan Bisnis Jasa 

Pertumbuhan sektor jasa begitu cepat, setidaknya ada beberapa alasan yang 

dapat menjelaskan fenomena ini. Diantaranya dipicu oleh perusahaan demografis, 

psikografis, sosial, perekonomian serta politik dan hukum (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006: 4). 

1) Perubahan Demografis 

Perubahan demografis salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya tingkat 

harapan hidup, yang akhirnya menhasilkan peningkatan jumlah populasi usia 

lanjut/pensiunan. Peningkatan jumlah populasi pensiunan ini mendorong 

permintaan baru akan jasa menghabiskan waktu luang seperti jasa travel dan juga 

menimbulkan permintaan yang meningkatkan terhadap produk jasa perawatan 

kesehatan dan keperawatan (nursing). Pergerakan struktural dalam masyarakat 

telah mempengaruhi persoalan dimana dan bagaimana masyarakat hidup. 

Pertumbuhan kota meningkatkan permintaan akan infrastruktur dan dukungan 

jasa. 

2) Perubahan Psikografis 

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan terhadap 

perilaku yang serba instan, mobilitas tinggi, akses luas dan kemudahan konsumsi 

(belanja) melalui jaringan e-business cenderung meningkat. Perubahan 

psikografis ini tampak jelas dari perilaku kelompok orang-orang dewasa (mature 

people) yang bercirikan: kreatif, menyukai hal-hal yang baru, dinamis, konsumtif 
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dan berorientasi teknologi. Hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas 

jasa dan pelayanan publik yang optimal. 

3) Perubahan Sosial 

Peningkatan jumlah wanita dalam angkatan kerja membuat wanita tidak hanya 

berfungsi sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pekerja. Hal ini 

menghasikan pertumbuhan yang cepat dalam industri jasa tertentu misalnya jasa 

perawatan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Selain itu kualitas hidup yang 

semakin meningkat, membuat sebuah keluarga kecil dengan dua sumber 

pendapatan mempunyai uang yang sengaja dialokasikan untuk membeli jasa 

perawatan kesehatan. 

4) Perubahan Perekonomian 

Meningkatkan spesialisasi dalam suatu perekonomian menghasilkan 

ketergantungan yang lebih besar terhadap penyedia jasa yang bersifat spesialisasi. 

Sebagai contoh, meningkatnya permintaan terhadap jasa pelayanan rumah sakit 

yang memiliki spesialisasi khusus untuk penyakit jantung, jasa pendidikan, 

seperti lembaga-lembaga pendidikan profesi, jasa kantor akuntan, jasa konsultasi 

hukum dan lain-lain. 

5) Perubahan Politik dan Hukum 

Internasionalisasi menhasilkan peningkatan dan permintaan baru akan jasa yang 

lebih professional. Dibukanya hambatan-hambatan ekonomi dalam kerangka 

perdagangan global, membawa dampak terhadap perubahan aturan hokum, tata 

kerja dan politik suatu negara. Hal ini membuka peluang terjadinya 
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internasionalisasi jasa berprofesi baik dilakukan secara mandiri maupun 

kelompok.  

 

2.4. Kualitas Pelayanan 

2.4.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah sebuah alat yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang 

harus dikerjakan dengan baik.  Persoalan kualitas dalam dunia bisnis kini sepertinya 

sudah menjadi “harga yang harus dibayar” oleh perusahaan agar ia dapat tetap survive 

dalam bisnisnya. Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996: 51) mendefinisikan 

“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.  

Perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 

kualitas suatu produk/jasa. David (dalam Tjiptono, 1996: 52), mengidentifikasikan 

adanya lima alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu: 

1) 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. Meskipun demikian 

suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui pernyataan-

pernyataan maupun pesam-pesan komunikasi seperti tempat berbelanja yang 

menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), 
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kelmbutan dan kehalusan kulit (sabun mandi) dan lain-lain. Dengan demikian 

fungsi perencanaan, produksi dan pelayanan suatu perusahaan sulit sekali 

menggunakan definisi seperti inisebagai dasar manajemen kualitas. 

2) 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. 

3) User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada penikiran bahwa kualitas tergantung 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 

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 dirasakan. 

4) 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 operation-driven. 



27 
 

 
 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara 

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. 

5) 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).  

Kualitas menurut Kotler (1997: 49) adalah “seluruh ciri serta sifat suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau yang tersirat”.  Kepuasan menurut American Society for Quality 

Control (dalam Lupiyoadi, 2001 : 144) adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-

karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten.  

Kualitas  menurut Buddy (dalam Anis Wahyuningsih,  2002: 10), adalah 

sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit 

dan implisit. 
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Kualitas menurut Goesth dan Davish (dalam Tjiptono, 2002: 52) merupakan 

suatu tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dapat terlihat jelas bahwa definisi 

kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang produsen dapat memberikan kualitas 

bila produk atau pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. 

Kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Lovelock (dalam Tjiptono, 2004: 

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). Jika pelayanan jasa yang 

diterima atau dirasakan sesuai yang diharapkan oleh para 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. 

 

2.4.2. Konsep Kualitas 

Jika membahas kepuasan konsumen tidak luput kaitannya dengan kualitas 

pelayanan. Kualitas jasa (service quality) tercipta atas adanya perbandingan 2 faktor 

utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima (perceived 
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service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan/diinginkan (expected 

service).  

Konsep servqual yang dikemukakan Parasuraman et.al (1988: 16), adalah 

bahwa kualitas jasa pelayanan pada dasarnya adalah hasil persepsi dalam benak 

pelanggan. Perceived service quality ini terbentuk dalam benak pelanggan setelah 

membandingkan antara kinerja pelayanan perusahaan yang mereka terima dengan 

yang mereka harapkan (servqual = service performance – service expectation). 

Perbandingan antara persepsi dan harapan bisa memunculkan 3 kemungkinan yaitu 

persepsi lebih besar dari pada harapan pelanggan, yang berarti pelanggan merasa 

sangat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan peerusahaan, persepsi lebih 

kecil daripada harapan pelanggan yang berarti harapan pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan perusahaan tidak tercapai. Jika persepsi sama dengan harapan pelanggan 

terhadap kualitas jasa pelayanan perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa pelanggan 

puas (Sugiarto, 1999: 66).  

Harapan pelanggan juga dapat dijabarkan dalam dimensi kualitas jasa. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan kualitas jasa layanan 

dibangun atas perbandingan antara harapan nasabah (expectation) dan kinerja yang 

dirasakan nasabah (performance). 
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2.4.3. Kualitas Pelayanan Jasa 

Peneliti dari Texas University dan kemudian dikuatkan dalam penelitian oleh 

Forum Corporation (Griffia, 2002:111) mengidentifikasikan lima dimensi kualitas 

pelayanan yang paling penting sebagai kriteria terciptanya kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Kehandalan/reliability: kemampuan untuk memberikan apa yang telah dijanjikan, 

secara andal dan tepat 

2. Jaminan/assurance: pengetahuan dan sopan santun para pegawai dan kemampuan 

mereka untuk mengesankan kepercayaan dan keyakinan 

3. Keberwujudan/tangiblelity: fasilitas fisik dan perlengkapan dan penampilkan 

pegawai 

4. Empati/empathy: Tingkat kepedulian dan perhatian individual yang diberikan 

kepada pelanggan 

5. Daya tanggap/responsiveness: Keinginan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang tepat. 

Parassuraman, Zeithaml dan Berry (1998) (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006: 182) dalam 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, yaitu : 

1. Bukti Langsung (tangibles) 

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana da prasarana fisik 
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perusahaan yang dapat diandalkan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata dari pelaynan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi 

fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan 

yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya (Lupiyoadi, 2001:148). 

Dimensi tangibles bisa juga menjadi fokus dari strategi posisi. Karena 

tangibilitas khususnya lingkungan fisik, merupakan salah satu aspek organisasi 

jasa yang dengan mudah terlihat oleh konsumen. Maka penting kiranya 

lingkungan fisik ini, apapun bentuknya harus di desain dalam cara yang konsisten 

dengan strategi posisi. Ini harus demikian bahkan apabila tangibles bukanlah 

fokus dari strategi posisi (Yazid, 1993: 113). Bukti fisik menurut Lupiyoadi, 

(2001: 148) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal.  

Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur 

kepuasan pelanggan pada faktor bukti langsung adalah sebagai berikut : 

a. Fasilitas fisik 

b. Kelengkapan dan kualitas peralatan 

c. Desain interior  

2. Kehandalan (reliability) 

Kehandalan menurut Kotler (1994: 561) yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Kehandalan 

adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerjanya harus sesuai dengan harapan 
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pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi 

(Lupiyoadi, 2001: 148). 

Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur 

kepuasan pelanggan pada faktor kehandalan adalah sebagai berikut : 

a. Kenyamanan ruangan 

b. Kecepatan pelayanan 

c. Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan 

3. Daya Tanggap (responsiveness) 

Daya tanggap menurut Kotler (1994: 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 (Lupiyoadi, 

2001: 148). 

Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur 

kepuasan pelanggan pada faktor daya tanggap adalah sebagai berikut : 

a. Kesediaan memberikan informasi 

b. Kesigapan pegawai dalam menangani pelanggan 

c. Pelayanan terhadap pengaduan pelanggan 
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4. Jaminan (assurance) 

Jaminan menurut Kotler (1994: 561)  yaitu pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan (assurance). Sedangkan menurut Lupiyoadi (2001: 148) jaminan 

merupakan pengetahuan, kesopan-santunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada peusahaan. 

Terdiri dari beberapa komponen antara lain komukasi (communication), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence), dan 

sopan santun (courtesy). 

Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur 

kepuasan pelanggan pada faktor jaminan adalah sebagai berikut : 

a. Keamanan dan kenyamanan peralatan 

b. Keterampilan pegawai menangani gangguan peralatan  

c. Keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan 

Dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml 

dan 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. 
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5. Empati (empathy) 

Empati menurut Kotler (1994: 561) adalah syarat untuk peduli, memberi 

perhatian pribadi bagi pelanggan. Empati adalah memberikan perhatian yang 

tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan.  

Organisasi jasa juga dapat memposisikan dirinya berdasar empati, yang di 

bangun diatas kebutuhan konsumen akan perhatian, yaitu berupa perhatian 

individual, kemudahan akses, komunikasi yang baik dan pemahaman kepada 

konsumen (Yazid, 1999: 113). Dimensi ini juga sebagai kriteria tingkat kepuasan 

karena menunjukan derajat tingkat perhatian yang diberikan kepada pelanggan 

dengan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, keramahan, dan kemampuan 

memahami kebutuhan konsumen. 

Sedangkan dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk mengukur 

kepuasan pelanggan pada faktor empati adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan. 

b. Sikap simpatik dari pegawai 

c. Pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
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2.4.4.  Gap Kualitas Pelayanan 

 Lima kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi 

mengenai kualitas pelayanan (Tjiptono, 2002: 80) adalah sebagai berikut : 

1. Gap Pesepsi Manajemen 

Yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa 

dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini 

terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 

memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak manajemen 

dan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas yang kurang memadai, serta 

terlalu banyaknya tingkatan manajemen. 

2. Gap Spesifikasi Kualitas 

Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna 

jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak 

memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai 

ketidak-layakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya 

penyusunan tujuan. 

3. Gap Penyampaian Pelayanan 

Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

(service delivery). Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor: 

(1) Ambiguitas peran, yaitu sejauhmana pegawai dapat melakukan tugas sesuai 

dengan harapan manajer tetapi memuaskan pelanggan. 
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(2) Konflik peran, yaitu sejauhmana pegawai meyakini bahwa mereka tidak 

memuaskan semua pihak. 

(3) Kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus dikerjakan. 

(4) Kesesuaian teknologi yang digunakan pegawai. 

(5) Sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem penilaian 

dan sistem imbalan. 

(6) Perceived control, yaitu sejauhmana pegawai merasakan kebebasan atau 

fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan. 

(7) Teamwork, yaitu sejauhmana pegawai dan manajemen merumuskan tujuan 

bersama di dalam memuaskan pelanggan secara bersama-sama dan terpadu. 

4. Gap Komunikasi Pemasaran 

Yaitu kesenjangan antara penyampai jasa dan komunikasi eksternal. 

Ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi oleh pernyataan 

yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Kesenjangan ini 

terjadi karena : 

(1) Tidak memadainya komunikasi horizontal 

(2) Adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan  

5. Gap dalam Pelayanan yang Dirasakan 

Adalah perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan 

oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan 

memperoleh citra dan dampak positif. Namun, bila yang diterima lebih rendah 
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dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan 

bagi perusahaan. 

 
Gambar 2.2 : Model Gap Kualitas Pelayanan 

 

Sumber : Parasuramman, Zeithaml, dan Berry (dalam Yamit, 2001:34). 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Langkah ini ditempuh agar penelitian ini terfokus dan tidak mengulang daripada 

penelitian yang sudah ada. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hishamuddin Fitri Abu Hasan dan Azleen Ilyas 

(2008) dengan judul Service Quality Satisfactio. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah tangibles (bukti fisik), reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap),  assurance (jaminan) dan empathy (empati). 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 200 responden diberbagai institusi. 

Hasil penelitian ini menunjukan dimensi kualitas layanan yaitu tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy memiliki hubungan yang kuat 

dengan kepuasan siswa. Empathy (r = 0.640) mempunyai hubungan paling kuat 

diikuti oleh assurance (r = 0.582), tangibility (r = 0.568), responsiveness (r = 

0.555) dan reliability (r = 0.556) 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ayuk Christina (2006) “Pengaruh Dimensi 

Kualitas Jasa Layanan Simpanan Terhadap Kepuasan Nasabah BRI Kantor 

Cabang Pattimura Semarang”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kepuasan nasabah sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

tangibles (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap,  

assurance (jaminan) dan empathy (empati). Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 100 responden diberbagai instuisi. Hasil penelitian ini menunjukan 
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dimensi kepuasan nasabah yaitu konstanta = 0,841, koefisien X
1 

(bukti fisik) = 

0,443, koefisien X
2 

(kehandalan) = 0,418, koefisien X
3 

(daya tanggap) = 0,857,. 

koefisien X
4 
(jaminan) = 0,686,  dan koefisien X

5 
(empati) = 0,699.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Winarto (2008) dengan “Analisis Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan Konsumen Warung Internet di Salatiga”. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah tangibles (bukti fisik), realibilty 

(kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy 

(empati). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada 

dimensi tangibles, realibilty, responsiveness, assurance dan empathy masuk pada 

kriteria sangat diharapkan. Konsumen memiliki penilaian baik pada kelima 

dimensi kualitas layanan. Penilaian tertinggi berturut-turut terdapat pada dimensi 

tangible, realibilty, responsiveness, assurance dan empathy. Namun demikian, 

terdapat gap skor yang negative antara penilaian konsumen dan harapan mereka 

yang diartikan sebagai ketidakpuasan konsumen terhadap kualitas layanan 

warung internet yang telah mereka terima. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fia Transtrianingzah (2008) “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat 

Cabang Solo”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah tangibles (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan 

empathy (empati). Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
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nilai alpha dari dimensi servqual adalah : 0,7997 (tangibles), 0,8176 (reliability), 

0,7571 (responsiveness), 0,7262 (assurance) dan 0,7966 (empathy) sedangkan 

untuk kepuasan nasabah adalah 0,7038. 

 

2.6. Kerangka Berpikir 

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. 

Meningkatnya tuntutan pelanggan terhadap pelayanan yang berkualitas dan 

persaingan antar dealer memaksa PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel melakukan 

upaya melalui pendekatan manajemen untuk meningkatkan keunggulan daya saing 

ditengah persaingan bisnis yang  pelik. 

Kualitas produk atau jasa yang diharapkan oleh pelanggan serta kepuasan 

pelanggan sebagai orientasi perusahaan merupakan salah satu cara jitu untuk 

menciptakan keunggulan perusahaan. Pengukuran kualitas pelayanan suatu 

perusahaan dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan maka perussahaan harus 

menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya.  



41 
 

 
 

Parasurahman, Zeithhaml, dan Berry (dalam Kotler, 1997) menentukan lima 

dimensi pelayanan meliputi : tangibles (bukti langsung), reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati). 

Menurut Kotler (1997) 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.   

Faktor tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dinyatakan 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.  Dimana, jika harapan pelanggan lebih 

besar dibanding dengan kinerja maka pelanggan tidak puas, jika harapan pelanggan 

sama dengan kinerja yang diberikan maka pelanggan akan puas dan jika harapan 

pelanggan lebih kecil dibanding kinerja yang diberikan maka pelanggan sangat puas. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran yang akan 

menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 : Kerangka Berpikir 

 

2.7. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi, 2002:64). 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Faktor bukti langsung (tangible) menentukan secara signifikan tingkat kepuasan 

PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

2. Faktor keandalan (reliability) menentukan secara signifikan tingkat kepuasan PT. 

Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

Bukti Langsung X1 

Daya Tanggap X3 

Kehandalan X2 

Empati X5 

Jaminan X4 

 
Kepuasan Pelanggan (Y) 
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3. Faktor daya tanggap (responsiveness) menentukan secara signifikan tingkat 

kepuasan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

4. Faktor jaminan (assurance) menentukan secara signifikan tingkat kepuasan PT. 

Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

5. Faktor empati (emphaty) menentukan secara signifikan kepuasan pelanggan PT. 

Toyota Nasmoco Cabang Gombel 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian menurut Sekaran (2006: 4) adalah proses menemukan solusi masalah 

setelah melakukan studi yang mendalam dan menganalisis faktor situasi. Oleh sebab 

itu Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan memperlihatkan kebenaran 

terhadap suatu objek permasalahan dengan judul Analisis Pengaruh Analisis Kualitas 

Pelayanan Jasa Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan Servis Mobil pada PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel. 

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 

yang di uraikan sebagai berikut: 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Objek dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pelanggan pada 

PT.Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Subjek dari penelitian ini adalah pelanggan 

servis PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono, (2005: 55) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya (Sudjana, 1996: 6). Sedangkan menurut Suharsimi (1998: 115), 

populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

pelanggan servis mobil yang memanfaatkan produk jasa perbaikan dan salon mobil 

pada tahun 2009 sebanyak 12.301 jumlah pelanggan pada PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. 

 

3.2.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2005: 56). 

Besaran sampel penelitian adalah orang yang diambilkan dari jumlah pelanggan 

pengguna jasa servis mobil. Sampel menurut pendapat Slovin dalam buku Umar 

(2000: 96) adalah sebagai berikut :  
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21 Ne

N
n

+
=  

dimana :  

n =  Ukuran sampel  

N  =  Ukuran populasi  

e = toleransi presisi ketepatan rata-rata yang diharapkan tidak 

menyimpang dari 10 %  

Dari data populasi tersebut dapat ditarik sampel dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

 
21 Ne

N
n

+
=

 

 
( )2%10301.121

301.12

+
=n   

2)1.0(301.121

301.12

+
=

 

 19,99
01,124

301.12 ==n  dibulatkan menjadi 100 

 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling yaitu pengambilan sampel dimana anggota populasi mempunyai peluang 

sama sebagai sampel penelitian (Suharsimi, 2002 : 111).  

Karena populasi sudah dianggap homogen yaitu semua pelanggan yang 

memanfaatkan jasa layanan servis mobil. Pengumpulan data dilakukan selama 4 hari, 

dengan cara meminta pelanggan yang datang untuk memperbaiki mobil untuk 

mengisi kuesioner yang telah dibuat.  
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3.3. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2002:96). Variabel yang diteliti harus sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Variabel 

penelitian terdiri dari dua macam variabel yaitu variabel kepuasan pelanggan (Y), dan 

variabel kualitas pelayanan (X). 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

2. Variabel Kualitas Pelayanan (X) yaitu : 

a. Bukti langsung (tangible) 

b. Empati (empathy) 

c. Kehandalan (reliability) 

d. Daya tanggap (responsiveness) 

e. Jaminan (assurance) 

 

3.3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah : 

1. Tangible (bukti langsung)  

Meliputi penampilan fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan. Adapun 

indikator-indikator dalam faktor bukti fisik adalah : 
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a. Fasilitas fisik 

b. Kelengkapan dan Kualitas 

c. Desain Interior 

2. Empathy (empati)  

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan 

perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Adapun indikator-

indikator dalam faktor empati adalah : 

a. Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan. 

b. Sifat simpatik dari pegawai. 

c. Pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

3. Reliability (kehandalan) 

Untuk mengukur kemampuan produk dan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpecaya. Adapun indikator-

indikator kehandalan adalah : 

a. Kenyamanan ruangan. 

b. Kecepatan pelayanan. 

c. Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan. 

4. Responsiveness (daya tanggap)  

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan tepat kepada 

pelanggan dengan penyampain informasi yang jelas. Adapun indikator-indikator 

dalam faktor daya tanggap adalah : 
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a. Kesediaan memberikan informasi. 

b. Kesigapan pegawai dalam menangani pelangggan. 

c. Pelayanan terhadap pengaduan pelanggan. 

5. Assurance (jaminan)  

Untuk mengukur pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

Adapun indikator-indikator dalam faktor jaminan adalah : 

a. Keamanan dan kenyamanan peralatan. 

b. Ketrampilan pegawai menangani gangguan peralatan. 

c. Keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan. 

 

3.4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau 

pihak pertama (Usman dan Akbar, 2006: 20). Data primer dalam penelitian ini 

jawaban terhadap kuisioner variabel kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang 

dibagikan kepada responden. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

angket/kuesioner. 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui (Suharsimi, 2002 : 128).  

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Suharsimi, 2002: 

129). Penggunaan kuesioner diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam 

memberikan jawaban, karena alternatif jawaban telah tersedia, sehingga untuk 

menjawabnya hanya perlu waktu singkat. Pengukuran variabel dilakukan dengan 

menggunakan skala linkert 

Kuesioner yang digunakan adalah pilihan ganda, dimana setiap item soal 

disediakan lima jawaban dengan skor masing-masing sebagai berikut : 

 
1. Skor Harapan: 

a. Jawaban alternatif 1: Sangat Penting diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif 2: Penting diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif 3: Tidak Berpendapat diberi nilai 3 

d. Jawaban alternatif 4: Kurang Penting diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif 5: Tidak Penting diberi nilai 1 

 
2. Skor Kinerja :  

a. Jawaban alternatif 1: Sangat sesuai diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif 2: Sesuai diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif 3: Tidak berpendapat diberi nilai 3 
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d. Jawaban alternatif 4: Kurang sesuai diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif 5: Tidak sesuai diberi nilai 1 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner, dilakukan pengujian terhadap butir-butir pertanyaan pada masing-masing 

faktor yang menentukan kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

 

3.6.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran uang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 1998:170). Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

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

tabel dengan menggunakan level signifikan 5%. Untuk menguji validitas instrumen 

menggunakan rumus korelasi Product Moment Person (Suharsimi, 1998:161). 
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Keterangan: 

rxy  = Besarnya korelasi 

N  = Besarnya populasi 
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X  = Skor butir ( nilai skor tertentu ) 

Y  = Skor total butir 

∑X  = Jumlah skor item 

 ∑Y  = Jumlah skor total 

 ∑ 2X  = Jumlah skor kuadrat nilai X 

 ∑ 2Y  = Jumlah skor kuadrat nilai Y 

 
Untuk  N = 30 pada taraf kesalahan 5% diperoleh harga tabel sebesar 0.361. 

sedangkan r hitung tampak pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 

 
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Harapan 

Variabel Indikator 
Kode 

Item 

r 

hitung 
Kesimpulan 

a. Bukti 

Langsung 

1. Fasilitas Fisik 

2. Kelengkapan dan kualitas 

peralatan 

3. Desain Interior 

A01 

A02 

 

A03 

0.407 

0.547 

 

0.818 

Valid 

Valid 

 

Valid 

b. Kehandalan 1. Kenyamanan ruangan 

2. Kecepatan pelayanan 

3. Kesesuaian pelayanan dengan 

janji yang ditawarkan 

B01 

B02 

B03 

0.658 

0.494 

0.530 

Valid 

Valid 

Valid 

c. Daya 

Tanggap 

1. Kesediaan memberikan 

informasi 

2. Kesigapan pegawai dalam 

menangani pelanggan 

C01 

 

C02 

 

0.384 

 

0.614 

 

Valid 

 

Valid 
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3. Pelayanan terhadap 

pengaduan pelanggan  

C03 0.651 Valid 

d. Jaminan 1. Keamanan dan kenyamanan 

peralatan  

2. Ketrampilan pegawai 

menangani gangguan 

peralatan 

3. Keramahan dan kesopanan 

pegawai kepada pelanggan 

D01 

 

D02 

 

 

D03 

0.606 

 

0.652 

 

 

0.688 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

 

e. Empati 1. Kemampuan pegawai 

berkomunikasi dengan 

pelanggan  

2. Sikap simpatik dari pegawai 

3. Pemahaman kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

E01 

 

 

E02 

E03 

0.698 

 

 

0.374 

0.652 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Sumber : Data uji coba tahun 2010, diolah 

 
 
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja 

Variabel Indikator 
Kode 

Item 

r 

hitung 
Kesimpulan 

a. Bukti 

Langsung 

1. Fasilitas Fisik 

2. Kelengkapan dan kualitas 

peralatan 

3. Desain Interior 

A01 

A02 

 

A03 

0.668 

0.451 

 

0.796 

Valid 

Valid 

 

Valid 

b. Kehandalan 1. Kenyamanan ruangan 

2. Kecepatan pelayanan 

 

B01 

B02 

 

0.520 

0.673 

 

Valid 

Valid 
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3. Kesesuaian pelayanan 

dengan janji yang 

ditawarkan 

B03 0.532 Valid 

 

c. Daya  

Tanggap 

1. Kesediaan memberikan 

informasi 

2. Kesigapan pegawai dalam 

menangani pelanggan 

3. Pelayanan terhadap 

pengaduan pelanggan  

C01 

 

C02 

 

C03 

0.473 

 

0.615 

 

0.611 

Valid 

 

Valid 

 

Valid 

 

d. Jaminan 1. Keamanan dan kenyamanan 

peralatan  

2. Ketrampilan pegawai 

menangani gangguan 

peralatan 

3. Keramahan dan kesopanan 

pegawai kepada pelanggan 

D01 

 

D02 

 

 

D03 

 

0.494 

 

0.755 

 

 

0.682 

Valid 

 

Valid 

 

 

Valid 

e. Empati 1. Kemampuan pegawai 

berkomunikasi dengan 

pelanggan  

2. Sikap simpatik dari pegawai 

3. Pemahaman kebutuhan dan 

keinginan pelanggan 

E01 

 

 

E02 

E03 

0.874 

 

 

0.673 

0.492 

Valid 

 

 

Valid 

Valid 

Sumber : Data uji coba tahun 2010, diolah 
 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengukur dank arena 
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instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi, 1998:154). 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 Koefisien Alpha Croncbach (Suharsimi, 1998:192). 
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Keterangan : 

k  = banyaknya butir pertanyaan 

r11  = koefisien reliabilitas 

∑ bS2  = jumlah varians butir 

S² total  = varians total 

 
Suatu faktor dikatakan reliable jika mempunyai nilai Croncbach Alpha atau 

nilai r11 lebih besar dari nilai r tabel. 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Realibilitas Instrumen Harapan 

Variabel r11 r tabel Kesimpulan 

a. Bukti Langsung 

b. Kehandalan 

c. Daya Tanggap 

d. Jaminan 

e. Empati 

0.677 

0.802 

0.718 

0.928 

0.850 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 Sumber : Data uji coba tahun 2010, diolah 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Realibilitas Instrumen Kinerja 

Variabel r11 r tabel Kesimpulan 

a. Bukti Langsung 

b. Kehandalan 

c. Daya Tanggap 

d. Jaminan 

e. Empati 

0.651 

0.386 

0.533 

0.592 

0.522 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

0.361 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 Sumber : Data uji coba tahun 2010, diolah 

 
Berdasarkan tabel diatas maka angket tersebut dikatakan reliable dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

 

3.7. Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Dalam 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 sejauhmana kepuasan konsumen PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel Semarang digunakan analisis persepsi dengan 

menggunakan matrix performance and important yaitu membandingkan antara 

tingkat harapan dan tingkat kinerja dari PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

penyedia jasa perbaikan mobil. 

Dengan teknik analisa diatas, maka 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 
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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, 2002: 70) : 
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Sehingga diperoleh rumus nilai Z hitung sebagai berikut :  
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Keterangan :  

Z  = Z-score hasil perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test  

+Tµ   = mean  

T
2σ   = variance  

T+  = jumlah ranking positif  

N  = jumlah sampel  
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 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) dan pada taraf kepercayaan di bawah atau sama dengan 5% diperoleh harga 

yang signifikan maka keputusan akhirnya adalah “sangat puas”. 

b. Jika tingkat kinerja lebih besar dari tingkat harapan (Z-score based on positive 

rank) dan pada taraf kepercayaan diatas 5% diperoleh harga yang tidak signifikan 

maka keputusan akhirnya adalah “tidak puas”. 

c. Jika tingkat kinerja sama dengan tingkat harapan (Z-score equal on, positive and 

negative rank) dengan harga yang diperoleh pada taraf kepercayaan di bawah 

atau sama dengan 5% signifikan maupun tidak signifikan maka keputusan 

akhirnya adalah “puas”. 

d. Jika tingkat kinerja lebih kecil dari tingkat harapan (Z-score based on negative 

rank) pada taraf kepercayaan di bawah atau sama dengan 5% diperoleh harga 

yang signifikan maka keputusan akhirnya adalah “tidak puas”. 

e. Jika tingkat kinerja lebih kecil dari tingkat harapan (Z-score based on negative 

rank) pada taraf kepercayaan diatas 5% diperoleh harga yang tidak signifikan 

maka keputusan akhirnya adalah “sangat puas”. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Faktor Bukti Langsung (Tangible) dalam Menentukan Kepuasan 

Pelanggan 

Dari hasil penelitian pada faktor bukti langsung yaitu pada indikator-indikator 

dengan membandingkan antara harapan dan kinerja didapat hasil sebagai berikut :  

 
Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Faktor Bukti Langsung (Tangible) 

Indikator Keputusan 

Fasilitas Fisik Tidak Puas 

Kelengkapan dan Kualitas Peralatan Tidak Puas 

Desain Interior Sangat Puas 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan data pada tabel 4.1, faktor bukti langsung (tangible) yang terdiri 

dari indikator fasilitas fisik kelengkapan dan kualitas peralatan; dan desain interior, 

menunjukkan pada indikator Desain interior pelanggan merasa sangat puas akan 

kinerja yang diberikan dan pada indikator kelengkapan dan kualitas peralatan, 

fasilitas fisik  pelanggan merasa tidak puas akan kinerja yang diberikan oleh 

PT.Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

Menurut Parasuraman, Zeithalm dan Berry (1988) dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani (2006: 182) bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan yang dapat diandalkan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 
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nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 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 PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel faktor bukti 

langsung pada tiap-tiap indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

4.1.1. Fasilitas Fisik 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator fasilitas fisik apakah sesuai dengan harapan pelanggan dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini:  

 
Tabel 4.2 Fasilitas Fisik 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Fasilitas Fisik -.606ª .544 Tidak Puas 

a= based on positif rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan penelitian diperoleh Z-score sebesar -.606ª dan Asymp. Sig .544 

pada based on positif rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa tidak 
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puas akan fasilitas fisik yang dimiliki PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan harapan. 

 
Tabel 4.3 Tanggapan Responden pada Indikator Fasilitas Fisik 

  N 

Negative Ranks 28a 

Positive Ranks 25b 
Ties 47c 

A01 - A04 

Total 100 

a. A04< A01  

b. A04 > A01  

c. A014= A01  

  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa ada 28 responden yang merasa tidak puas 

lebih banyak dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 25 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

fasilitas fisik di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa fasilitas seperti mushola yang kurang nyaman, tempat parkir yang kurang 

luas.  

 

4.1.2. Kelengkapan dan Kualitas Peralatan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kelengkapan dan kualitas peralatan apakah sesuai dengan 

harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 Kelengkapan dan Kualitas Peralatan 
Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kelengkapan dan kualitas 
peralatan 

-1.421a ,155 Tidak Puas 

a= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Berdasarkan penelitian diperoleh Z-score sebesar -1.421b dan Asymp. Sig .155 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa tidak 

puas akan kelengkapan dan kualitas peralatan yang dimiliki PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan 

harapan. 

 
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Indikator Kelengkapan dan Kualitas Peralatan 

  N 

Negative Ranks 32a 

Positive Ranks 18b 
Ties 50c 

A05 - A02 

Total 100 

a. A05 < A02 
b. A05 > A02 

c. A05 = A02 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa ada 32 responden yang merasa tidak puas 

lebih banyak dibanding dengan responden yang merasa sangat puas sebanyak 18 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

kelengkapan dan kualitas peralatan di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini 
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dapat dilihat dari beberapa hal antara lain dari teknologi yang digunakan kurang 

mutahir dibandingkan dengan PT. Toyota lainnya di Semarang. 

 

4.1.3. Desain Interior 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator desain interior apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.6 Desain Interior 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Desain Interior -2.506ª ,012 Sangat  Puas 

a= based on positif  rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Berdasarkan penelitian diperoleh Z-score sebesar -2.506ª dan Asymp. Sig .012 

pada based on positif rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa sangat  

puas akan desain interior PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Kesimpulan ini juga 

dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan harapan seperti yang terdapat pada tabel 

4.7 berikut ini. 
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Tabel 4.7 Tanggapan Responden pada Indikator Desain Interior 

  N 

Negative Ranks 18a 

Positive Ranks 33b 
Ties 49c 

A06 - A03 

Total 100 

a. A06 < A03  

b. A06 > A03  

c. A06 = A03  

 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa ada 18 responden yang merasa tidak 

puas lebih sedikit  dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 

33 responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada 

indikator desain interior di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa hal  antara lain dari penataan ruangan yang menarik dan 

keindahan ruangan seperti pembenahan hiasan yang ada diruangan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada variabel 

bukti langsung (tangible) H0  diterima. Diperoleh Z-score= -.659a Asymp. Sig .510. 

maka nilai sig = 0.659 = 65,9% > 5%. 

 

4.2. Faktor Kehandalan (Reliability) dalam Menentukan Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil penelitian pada faktor kehandalan yaitu pada indikator-indikator 

dengan membandingkan antara harapan dan kinerja didapat hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Kepuasan Pelanggan pada Faktor Kehandalan (Reliability) 

Indikator Keputusan 

Kenyamanan ruangan Sangat Puas 

Kecepatan pelayanan Tidak Puas 

Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan Tidak Puas 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan keterangan diatas, faktor kehandalan (reliability) yang terdiri dari 

indikator kecepatan pelayanan dan kesesuaian pelayanan dengan janji yang 

ditawarkan  menunjukkan kinerja kurang baik karena pelanggan tidak puas dan pada 

indikator Kenyamanan ruangan pelanggan merasa sangat puas akan kinerja yang 

diberikan. 

Kehandalan menurut Parasuraman, Zeithalm dan Berry (1988) dalam Lupiyoadi 

dan Hamdani (2006: 182) adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dimensi kehandalan 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan secara akurat 

dan andal, dapat dipercaya, bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah 

memberikan janji yang berlebihan dan selalu memenuhi janji sehingga pelanggan 

akan terpuaskan (Aritonang, 2005). Oleh karena itu, kenyamanan ruangan, kecepatan 

pelayanan dan kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan merupakan suatu 

hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh pemberi jasa agar pelanggan merasa 

puas akan pelayanan yang diberikan sehingga dapat tercipta loyalitas pelanggan.  
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Secara lebih rinci dengan menggunakan analisis yang sama maka kepuasan 

pelanggan mengenai kinerja PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel faktor kehandalan 

pada tiap-tiap indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

4.2.1. Kenyamanan Ruangan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kenyamanan ruangan apakah sesuai harapan pelanggan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.9 Kenyamanan Ruangan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kenyamanan ruangan -.238a ,812 Sangat Puas 

a= based on negative rank 
 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan penelitian diperoleh Z-score sebesar -.238a dan Asymp. Sig .812 

pada based on negative rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa 

Sangat puas akan kenyamanan ruangan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan harapan.. 
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Tabel 4.10 Tanggapan Responden pada Indikator Kenyamanan Ruangan 

  N 

Negative Ranks 23a 

Positive Ranks 28b 

Ties 49c 

B04 - B01 

Total 100 

a. B04 < B01  

b. B04 > B01  

c. B04 = B01  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 23 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit  dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 28 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada indikator 

kenyamanan ruangan di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa hal  antara lain dari ruang tunggu yang diberikan AC, TV dan kursi 

yang cukup nyaman untuk menunggu proses perbaikan. 

 

4.2.2. Kecepatan Pelayanan  

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kecepatan pelayanan apakah sesuai harapan pelanggan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Tabel 4.11 Kecepatan Pelayanan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kecepatan Pelayanan -.125a ,900 Tidak Puas 

b= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan penelitian diperoleh Z-score sebesar -.125a dan Asymp. Sig . ,900 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa tidak 

puas akan kecepatan pelayanan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Kesimpulan 

ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan harapan. 

 
Tabel 4.12 Tanggapan Responden pada Indikator Kecepatan Pelayanan 

  N 

Negative Ranks 25a 

Positive Ranks 24b 
Ties 51c 

B05 - B02 

Total 100 

a. B05 < B02  

b. B05 > B02  

c. B05 = B02  

  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa ada 25 responden yang merasa tidak puas 

lebih banyak dibanding dengan responden yang merasa sangat puas sebanyak 24 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

kecepatan pelayanan di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini dapat dilihat 

dari panjangnya antrian mobil yang belum ditangani. 

 

4.2.3. Kesesuaian Pelayanan dengan Janji yang Ditawarkan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan apakah 

sesuai dengan harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.13 Kesesuaian Pelayanan dengan Janji yang Ditawarkan 

Indikator Z-Score Asymp. Sig Keputusan 

Kesesuaian pelayanan dengan 
janji yang ditawarkan  

-.471a ,638 Tidak Puas 

a= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -.471a dan Asymp. Sig ,638 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa tidak 

puas akan kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan 

harapan. 

 
Tabel 4.14 Tanggapan Responden pada Indikator Kesesuaian Pelayanan dengan Janji 

yang Ditawarkan 

   N 

Negative Ranks 27a 

Positive Ranks 22b 

Ties 51c 

B06 - B03 

Total 100 

a. B06 < B03 

b. B06 > B03 

c. B06 = B03 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa ada 27 responden yang merasa tidak puas 

lebih banyak dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 22 
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responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

Kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya service order yang belum ditangani. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada variabel 

kehandalan (reliability) H0 diterima. Diperoleh Z-score = -.661a Asymp. Sig. .509 

nilai  sig = 0.509 = 50,9% > 5%. 

 

4.3. Faktor Daya Tanggap (responsiveness) dalam Menentukan Kepuasan 

Pelanggan 

Dari hasil penelitian pada faktor daya tanggap yaitu pada indikator-indikator 

dengan membandingkan antara harapan dan kinerja didapat hasil sebagai berikut :  

 
Tabel 4.15 Kepuasan Pelanggan pada Faktor Daya Tanggap (responsiveness) 

Indikator  Keputusan 

Kesediaan memberikan informasi Sangat Puas 

Kesigapan pegawai dalam menangani pelanggan Sangat Puas 

Pelayanan terhadap pengaduan pelanggan Tidak Puas 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan keterangan diatas, faktor daya tanggap (responsiveness) yang 

terdiri dari indikator kesediaan memberikan informasi; kesigapan pegawai dalam 

menangani pelanggan; pelayanan terhadap pengaduan pelanggan; kesesuaian 

pelayanan dengan janji yang ditawarkan menunjukkan pada ketiga indikator tersebut 
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pelanggan merasa sangat puas akan kinerja yang diberikan oleh PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. 

Menurut Parasuraman, Zeithalm dan Berry (1988) 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. Pelanggan akan menilai kecepatan tanggapan dari 

pemberi jasa dalam meberikan jasa, sekaligus mampu nenangkap aspirasi-aspirasi 

yang muncul dari konsumen sebagai pemakai jasa sehingga kepuasan terpenuhi 

(Aritonang, 2005). Kesediaan pegawai memberikan informasi, kesigapan pagawai 

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 PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel faktor daya 

tanggap pada tiap-tiap indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut : 
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4.3.1. Kesediaan Memberikan Informasi 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kesediaan memberikan informasi apakah sesuai harapan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 
Tabel 4.16 Kesediaan Memberikan Informasi 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kesediaan memberikan informasi -2.297a ,022 Sangat Puas 

b= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -2.297a dan Asymp. Sig .022 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa sangat 

puas akan kesediaan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel memberikan informasi 

kepada pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan 

harapan. 

 
Tabel 4.17 Tanggapan Responden pada Indikator Kesediaan Memberikan Informasi 

  N 

Negative Ranks 16a 

Positive Ranks 36b 
Ties 48c 

C04 - C01 

Total 100 

a. C04 < C01 

b. C04 > C01 

c. C04 = C01 

 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Dari tabel 4.17 dapat dilihat bahwa ada 16 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan responden yang merasa sangat puas sebanyak 36 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada indikator 

kesediaan memberikan informasi di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini 

dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan akan kerusakan mobil yang dilakukan oleh 

mekanik. 

 

4.3.2. Kesigapan Pegawai dalam Menangani Pelanggan  

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kesigapan pegawai dalam mengangani pelanggan apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.18 Kesigapan pegawai dalam menangani pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kesigapan pegawai dalam 
menangani pelanggan  

-2.762a ,006 Sangat  Puas 

b= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -2.762a dan Asymp. Sig .006 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa sangat 

puas akan kesigapan pegawai PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel dalam 

menangani pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja 

dengan harapan. 
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Tabel 4.19 Tanggapan Responden pada Indikator Kesigapan Pegawai dalam 
Menangani Pelanggan 

  N 

Negative Ranks 19a 

Positive Ranks 38b 

Ties 43c 

C05 - C02 

Total 100 

a. C05 < C02  

b. C05 > C02  

c. C05 = C02  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 19 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 38 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada indikator 

Kesigapan pegawai dalam menangani pelanggan di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel. Hal ini dapat dilihat dari kecepat-tanggapan karyawan dalam melayani. 

 

4.3.3. Pelayanan terhadap pengaduan pelanggan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator pelayanan terhadap pengaduan pelanggan apakah sesuai 

harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.20 Pelayanan terhadap Pengaduan Pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Pelayanan terhadap pengaduan 
pelanggan 

-.901a ,368 Tidak  Puas 

a= based on positif rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -.901a dan Asymp. Sig .368 

pada based on positif rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa tidak 

puas akan pelayanan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel terhadap pengaduan 

pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan 

harapan. 

 
Tabel 4.21  Tanggapan Responden pada Indikator Pelayanan terhadap Pengaduan 

Pelanggan 

  N 

Negative Ranks 34a 

Positive Ranks 21b 
Ties 45c 

C06 - C03 

Total 100 
a. C06 < C03 
b. C06 > C03 
c. C06 = C03 
 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel 4.21 dapat dilihat bahwa ada 34 responden yang merasa tidak puas 

lebih banyak dibanding dengan responden yang merasa tidak puas sebanyak 21 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

kesigapan pelayanan terhadap pengaduan pelanggan di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada variabel daya tanggap (responsiveness) 

H0 diterima. Diperoleh Z-score= -.025a Asymp. Sig .980  nilai sig = 0.25 = 25% > 5% 
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4.4. Faktor Jaminan (assurance) dalam Menentukan Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil penelitian pada faktor jaminan yaitu pada indikator-indikator dengan 

membandingkan antara harapan dan kinerja didapatkan hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 4.22 Tingkat Kepuasan Pelanggan pada Faktor Jaminan (Assurance) 

Indikator Keputusan 

Keamanan dan kenyamanan peralatan Sangat Puas 

Keterampilan pegawai menangani gangguan peralatan Sangat Puas 

Keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan Sangat Puas 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan keterangan diatas, faktor jaminan (assurance) yang terdiri dari 

indikator keamanan dan kenyamanan peralatan; ketrampilan pegawai menangani 

gangguan peralatan; dan keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan, 

menunjukkan pada ketiga indikator tersebut pelanggan merasa sangat puas akan 

kinerja yang diberikan oleh PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

Menurut Parasuraman, Zeithalm dan Berry (1988) dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani (2006: 182) jaminan adalah pengetahuan, kesopan-santunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Dimensi jaminan bisa digunakan untuk posisi oleh 

sejumlah industri secara efektif, khususnya bila kehandalan dan keyakinan pemberi 

jasa merupakan hal yang sangat penting, mencakup pengetahun dan kesopanan 

pekerja serta kemampuannya untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan 

sebagai penentu tingkat kepuasan (Aritonang, 2005). Oleh karena itu keamanan dan 
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kenyamanan pegawai kepada pelanggan 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 PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel faktor jaminan 

pada tiap-tiap indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

 

4.4.1. Keamanan dan Kenyamanan Pelanggan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator keamanan dan kenyamanan pelanggan apakah sesuai harapan 

pelanggan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.23 Keamanan dan Kenyamanan Pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Keamanan dan Kenyamanan 
Pelanggan 

-2.696a ,007   Sangat Puas 

a= based on positif rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.23 diperoleh Z-score sebesar -2.696a 

dan Asymp. Sig ,007 pada based on positif rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan keamanan dan kenyamanan pelanggan yang 

dimiliki PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Kesimpulan ini juga dapat diambil 

dari Ranks atas kinerja dengan harapan berdasarkan tabel berikut ini. 
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Tabel 4.24 Tanggapan Responden pada Indikator Keamanan dan Kenyamanan 

Pelanggan 

  N 

Negative Ranks 21a 

Positive Ranks 41b 
Ties 38c 

D04 - D01 

Total 100 

a. D04 < D01  

b. D04 > D01  

c. D04 = D01  
  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel 4.24 dapat dilihat bahwa ada 21 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 41 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada indikator 

keamanan dan kenyamanan pelanggan di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel yang 

tercermin dari peralatan yang digunakan sudah memenuhi standar keamanan. 

 

4.4.2. Keterampilan Pegawai Menangani Gangguan Peralatan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikatro-indikator ketrampilan pegawai menangani gangguan peralatan 

apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.25 Keterampilan Pegawai Menangani Gangguan Peralatan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Keterampilan pegawai menangani 
gangguan peralatan 

-1.079a .281 Sangat  Puas 

a= based on negative rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -1.079 ª dan Asymp. Sig .281 

pada based on negative rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa 

sangat puas akan ketrampilan pegawai PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel 

menangani gangguan peralatan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas 

kinerja dengan harapan berdasar tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.26  Tanggapan Responden pada Indikator Keterampilan Pegawai 

Menangani Gangguan Peralatan 

  N 

Negative Ranks 24a 

Positive Ranks 34b 
Ties 42c 

D05 - D02 

Total 100 

a. D05 < D02  

b. D05 > D02  

c. D05 = D02  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 24 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas (34 responden). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada keterampilan 

pegawai menangani gangguan peralatan di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel.  

 

4.4.3. Keramahan dan Kesopanan Pegawai kepada Pelanggan  

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan apakah 

sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.27 berikut ini. 



80 
 

 
 

 
Tabel 4.27  Keramahan dan Kesopanan Pegawai kepada Pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Keramahan dan kesopanan 
pegawai kepada pelanggan 

-.632a ,528 Sangat Puas 

a= based on negative rank 
 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -.632ª dan Asymp. Sig .528 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa sangat 

puas akan keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan. Kesimpulan ini juga 

dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan harapan. 

 
Tabel 4.28 Tanggapan Responden pada indikator  Keramahan dan Kesopanan 

Pegawai Kepada Pelanggan 

  N 

Negative Ranks 28a 

Positive Ranks 34b 
Ties 38c 

D06 - D03 

Total 100 

a. D06 < D03  

b. D06 > D03  

c. D06 = D03  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 28 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 34 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak puas pada indikator 

keramahan dan kesopanan pegawai kepada pelanggan di PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. Hal ini tercermin dari kesopanan dan keramahan karyawan. 
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Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pada variabel jaminan 

(assurance) H0 diterima karena diiperoleh Z-score  = -1.487a Asymp. Sig .137 dan 

nilai sign = 0.137 = 13,7% > 5% 

 

4.5. Faktor Empati (Emphaty) dalam Menentukan Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil penelitian pada faktor empati yaitu pada indikator-indikator 

perbandingan antara harapan dan kinerja pada faktor empati adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.29 Kepuasan Pelanggan pada Faktor Empati (Emphaty) 

Indikator Keputusan 

Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan Sangat Puas 

Sikap simpatik dari pegawai Sangat Puas 

Pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan Sangat Puas 
Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.29, faktor empati (emphaty) yang terdiri 

dari indikator kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan; sikap simpatik 

dari pegawai; dan pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan, menunjukkan 

pada ketiga indikator tersebut pelanggan merasa sangat puas akan kinerja yang 

diberikan oleh PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. 

Empati menurut Parasuraman, Zeithalm dan Berry (1988) dalam Lupiyoadi dan 

Hamdani (2006: 182) adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen.  
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Organisasi jasa dapat memposisikan dirinya berdasar empati, yang dibangun 

diatas kebutuhan konsumen akan perhatian. Yaitu berupa perhatian individual, 

kemudahan akses, komunikasi yang baik dan pemahaman kepada konsumen (Yazid, 

1999: 113). Kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan, sikap simpatik 

dari pegawai serta pemahaman kebutuhan dan 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 PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel faktor empati 

pada tiap-tiap indikator dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

 

4.5.1. Kemampuan Pegawai Berkomunikasi dengan Pelanggan 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan 

apakah sesuai harapan pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.30 berikut ini. 

 
Tabel 4.30 Kemampuan Pegawai Berkomunikasi dengan Pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Kemampuan pegawai 
berkomunikasi dengan pelanggan 

-2.559a ,010 Sangat Puas 

a= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -2.559ª dan Asymp. Sig .010 

pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa puas 

akan kemampuan pegawai PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel berkomunikasi 

dengan pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks atas kinerja dengan 

harapan. 

 
Tabel 4.31 Tanggapan Responden pada Indikator Kemampuan Pegawai 

Berkomunikasi dengan Pelanggan 

  N 

Negative Ranks 17a 

Positive Ranks 32b 
Ties 51c 

E04 - E01 

Total 100 

a. E04 < E01  

b. E04 > E01  

c. E04 = E01  
  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 

 
Dari tabel 4.31 diatas dapat dilihat bahwa ada 17 responden yang merasa tidak 

puas lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 32 

responden. Dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada indikator 

kemampuan pegawai berkomunikasi dengan pelanggan di PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel. Hal ini tercermin dari kemampuan pegawai dalam berinteraksi 

dengan pelanggan serta pegawai sangat cakap ketika berbincang-bincang dengan 

pelanggan. 
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4.5.2. Sikap Simpatik dari Pegawai 

Hasil penelitian mengenai kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada indikator sikap simpatik dari pegawai apakah sesuai dengan harapan 

pelanggan yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.32  Sikap Simpatik dari Pegawai  

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Sikap simpatik dari pegawai -1.983a .047 Sangat Puas 

a= based on positive rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.32 diperoleh Z-score sebesar -1.983a 

dan Asymp. Sig .047 pada based on positive rank sehingga dapat diketahui bahwa 

pelanggan merasa sangat puas akan sikap simpatik dari pegawai PT. Toyota Nasmoco 

Cabang Gombel kepada pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks 

atas kinerja dengan harapan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.33  Tanggapan Responden pada Indikator Sikap Simpatik dari Pegawai 

  N 

Negative Ranks 18a 

Positive Ranks 34b 
Ties 48c 

E05 - E02 

Total 100 

a. E05 < E02  

b. E05 > E02  

c. E05 = E02  

  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
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Dari tabel 4.33 dapat dilihat bahwa ada 18 responden yang merasa tidak puas 

lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 34 

responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas pada Indikator 

Sikap simpatik dari pegawai di PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel. Hal ini 

tercermin dari perhatian individual yang diberikan pegawai. 

 

4.5.3. Pemahaman Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan 

Hasil penelitian menangani kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 4.34  Pemahaman Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan 

Indikator Z-score Asymp. Sig Keputusan 

Pemahaman kebutuhan dan 
keinginan pelanggan 

-.904a .366 Sangat Puas 

a= based on negative rank 

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Berdasarkan, penelitian diperoleh Z-score sebesar -.904a  dan Asymp. Sig .366 

pada based on negative rank sehingga dapat diketahui bahwa pelanggan merasa 

sangat puas akan pemahaman PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel terhadap 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kesimpulan ini juga dapat diambil dari Ranks 

atas kinerja dengan harapan. 
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Tabel 4.35 Tanggapan Responden pada Indikator Pemahaman Kebutuhan dan 
Keinginan pelanggan 

  N 

Negative Ranks 26a 

Positive Ranks 30b 
Ties 44c 

E06 - E03 

Total 100 

a. E06 < E03  

b. E06 > E03  

c. E06 = E03  

Sumber : Data penelitian tahun 2010, diolah 
 

Dari tabel 4.35 diatas dapat dilihat bahwa ada 26 responden yang merasa tidak 

puas lebih sedikit dibanding dengan  responden yang merasa sangat puas sebanyak 30 

responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggan sangat puas  pada indikator 

pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan di PT. Toyota Nasmoco Cabang 

Gombel. Hal ini tercermin dari terpenuhinya keinginan pelanggan. 

Sehingga dapat disimpulkan pada variabel empati (empathy) H0 diterima 

dimana diperoleh Z-score= -.676a Asymp. Sig. .499 nilai sig = 0.499 = 49,97% > 5%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel pada faktor bukti 

langsung (tangible) yang terdiri dari indikator fasilitas fisik, kelengkapan kualitas 

peralatan dan desain interior. Pada indikator  fasilitas fisik dan kelengkapan 

kualitas peralatan menunjukkan bahwa pelanggan merasa tidak puas dengan 

pelayanan yang diberikan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel mengakibatkan 

pelanggan akan mencari jasa dealer resmi lainnya di semarang.  namun pada 

indikator desain interior  pelanggan merasa sangat puas akan pelayanan yang 

diberikan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel maka pelanggan akan loyal. 

2. Kepusan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Gombel pada faktor kehandalan 

(reliability) yang terdiri dari indikator kenyamanan ruangan, kecepatan pelayanan 

dan kesesuaian pelayanan dengan janji yang ditawarkan. Pada indikator  

kenyamanan ruangan menunjukkan bahwa pelanggan merasa sangat puas dengan 

pelayanan yang diberikan sehingga pelanggan akan loyal pada PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel namun pada indikator kesesuaian pelayanan dengan 

janji yang ditawarkan  pelanggan dan kecepatan pelayanan merasa tidak puas 

akan pelayanan yang diberikan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel yang mana 
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akan mengakibatkan pelanggan beralih ke dealer resmi Toyota lainnya di 

Semarang,.  

3. Kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco cabang Gombel pada faktor daya 

tanggap (responsiveness) yang terdiri dari indikator kesediaan memberikan 

informasi, kesigapan pegawai dalam menangani pelanggan dan pelayanan 

terhadap pengaduan pelanggan. Pada indikator kesediaan memberikan informasi 

dan kesigapan pegawai pelanggan merasa sangat puas dengan pelayanan yang 

diberikan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hal ini akan menciptkan loyalitas 

pelanggan namun pada indikator pelayanan terhadap pengaduan pelanggan 

merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan yang mana akan mengakibatkan 

pelanggan beralih ke dealer resmi Toyota lainnya di Semarang. 

4. Kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel pada faktor jaminan 

(assurance) yang terdiri dari indikator keamanan dan kenyaman peralatan;  

ketrampilan pegawai menangani gangguan peralatan; dan keramahan dan 

kesopanan pegawai kepada pelanggan. Pada faktor jaminan (assurance) tiap-tiap 

indikatornya pelanggan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan PT. 

Toyota Nasmoco Cabang Gombel yang mana akan menciptakan keterikatan 

emosional antara pelanggan dengan PT. Toyota dan ditunjukan oleh loyalitas 

pelanggan pada perusahaan.. 

5. Kepuasan pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel pada faktor empati 

(emphaty) yang terdiri dari indikator kemampuan pegawai berkomunikasi dengan 

pelanggan; sikap simpatik dari pegawai; dan pemahaman kebutuhan dan 
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keinginan pelanggan. Pada faktor empati (empathy) tiap-tiap indikatornya 

pelanggan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan PT. Toyota 

Nasmoco Cabang Gombel yang mana akan menciptakan keterikatan emosional 

antara pelanggan dengan PT. Toyota dan ditunjukan oleh loyalitas pelanggan 

pada perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hendaknya berusaha meningkatkan kinerja 

faktor bukti langsung (tangible) pada indikator fasilitas fisik seperti mushola yang 

nyaman dengan memberikan AC, mengganti karpet, dan menyediakan alat sholat 

(sajadah dan mukena) dan memperluas tempat parkir. 

2. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hendaknya meningkatkan kinerja faktor 

bukti langsung (tangible) pada indikator kelengkapan dan kualitas pelayanan 

dengan cara membeli alat yang lebih mutahir  agar lebih akurat dan cepat dalam 

proses perbaikan mobil.  

3. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hendaknya senantiasa meningkatkan 

kinerja faktor kehandalan (reliability) pada indikator kecepatan pelayanan dengan 

cara memberikan pelatihan kepada teknisi, menambah tenaga kerja dan alat servis 

agar dalam proses perbaikan mobil lebih cepat.  
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4. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hendaknya senantiasa meningkatkan 

kinerja faktor kehandalan (reliability) pada indikator kesesuaian pelayanan 

dengan janji yang ditawarkan dengan cara  membatasi service order sehingga 

tidak mengalami penundaan perbaikan mobil dan memberikan training kepada 

karyawan. 

5. PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel hendaknya senantiasa meningkatkan 

kinerja faktor daya tanggap (responsiveness) pada indikator pelayanan terhadap 

pengaduan pelanggan dengan cara memfungsikan kotak saran dan kritik. 

6. Kepada para pelanggan PT. Toyota Nasmoco Cabang Gombel agar selalu 

memberikan kritik dan saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk langkah selanjutnya sehingga perusahaan dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pelanggan. 

7. Kepada peneliti dimasa yang akan datang agar menambah varibel penelitian 

seperti faktor harga, faktor emosional, faktor kualitas produk dan faktor  dan lain-

lain yang menentukan kepuasan pelanggan, sehingga dalam melakukan penelitian 

tentang kepausan pelanggan akan lebih akurat. 
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