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ABSTRACT 

 

Yadi Afriadi, NPM. 4122418110178. "The Effect of Service Quality on Customer 

Satisfaction at PT. Indah Trans Tour and Travel Bandung ". Guided by Hadiansyah 

Ma’sum, ST., S.Pd., M.Kom. 

 

This study aims to determine and analyze how much influence the quality of 

services to the level of satisfaction felt by customers who use the services of PT. Indah 

Trans Tour and Travel Bandung. 

The model used in this research is the method of observation, interviews, 

questionnaires, and literature study using a Likert scale and the sampling method used 

is accidental sampling of 100 samples. The analytical method used is a linear 

regression method (linear regression). 

The results showed that service quality had a positive effect. Where the 

regression equation Y = 4,624 + 0,229X1 + 0,182X2 + 0,353X3 - 0,392X4 + 0,200X5 

+ 1,516. In addition, the F test shows that service quality has a significant effect on 

customer satisfaction with a significance level of 0,000 or 0%. But based on the partial 

test (t), all variables have a significant effect on customer satisfaction with a significant 

level of reliability of 0.002 or 0.2%; Responsiveness of 0.045 or 4.5%; Assurance of 

0,000 or 0%; Emphaty of 0,000 or 0% and Tangible of 0,001 or 0.1%. 

 

Keywords: Customer satisfaction, service quality, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, and Tangible.  



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Yadi Afriadi, NPM. 4122418110178. “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Pada PT. Indah Trans Tour and Travel Bandung”. dibimbing oleh 

Hadiansyah Ma’sum, ST., S.Pd., M.Kom. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar 

pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap tingkat kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan yang menggunakan jasa PT. Indah Trans Tour and Trave Bandung. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan dengan menggunakan skala likert dan 

metode penentuan sampel yang digunakan adalah aksidental sampling sebanyak 100 

sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear (linear 

regression). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

yang positif. Di mana persamaan regresi Y= 4,624 + 0,229X1 + 0,182X2 + 0,353X3 - 

0,392X4 + 0,200X5 + 1,516. Selain itu, dengan uji F dilihat bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 atau 0%. Namun berdasarkan uji parsial (t), semua variabel 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat 

signifikan untuk Realibility sebesar 0,002 atau 0,2%; Responsiveness sebesar 0,045 

atau 4,5%; Assurance sebesar 0,000 atau 0%; Emphaty 0,000 atau 0% dan Tangible 

sebesar 0,001 atau 0,1%. 

 

Kata kunci : Kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, dan Tangible.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan bisnis transportasi di negara ini sudah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Dahulu seseorang yang ingin menikmati suatu perjalanan atau berwisata 

akan memakan waktu yang lama dan melelahkan karena belum adanya transportasi 

yang memadai. Namun sekarang banyak penawaran transportasi umum yang dapat 

digunakan untuk melakukan perjalanan jauh baik darat, laut, maupun udara. Dari 

berbagai jenis alat transportasi, transportasi darat merupakan salah satu yang diberi 

perhatian khusus oleh pemerintah dan para pelanggan jas transportasi karena 

disamping murah, sampai dengan saat ini transportasi darat masih merupakan 

primadona bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Makin padatnya seseorang dalam keseharian akan membuat seseorang jenuh dan 

bosan dengan rutinitas yang dijalaninya setiap hari. Seseorang yang merasa bosan 

dengan kesibukan setiap hari memerlukan sebuah hiburan dengan berlibur ke suatu 

tempat wisata untuk menghilangkan stress akibat rutinitas yang terus menerus 

dijalaninya. Maka biro jasa wisata akan sangat diperlukan untuk mengantarkan 

seseorang atau sebuah kelompok individu menuju tempat wisata. Seseorang konsumen 

yang akan memakai biro perjalanan wisata akan menaruh harapan-harapan pada 

perusahaan tersebut. Keinginann atau harapan yang di inginkan seorang 
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konsumen pada sebuah biro jasa wisata yaitu bagaimana fasilitas yang diperoleh 

dengan harga yang ditawarkan oleh biro perjalanan. 

 Semakin ramainya permintaan seseorang untuk menggunakan biro jasa wisata 

tentu akan membuat banyak bermunculan usaha-usaha biro jasa. Maka dari itu kualitas 

pelayanan akan sangat berperan penting dalam merebut pasar. Suatu pelayanan 

terhadap konsumen sangat berperan penting untuk membuat apakah seorang pelanggan 

akan merasa puas dan terus berlangganan atau tidak. 

 Untuk memenuhi pasar maka sebuah perusahaan harus memperhatikan kualitas 

produk dan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga seorang konsumen akan 

merasa terpuaskan atas apa yang telah didapatkanya. Selain itu kepuasan konsumen 

akan mencapai apabila kualitas produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:152), kualitas 

dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber 

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

Berdasarkan definisi ini, kualitas dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara produk 

dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen dapat memenuhi harapan dan 

kepuasan konsumen. 

 Kualitas pelayanan yang rendah akan menimbulkan ketidakpuasan pada 

pelanggan, tidak hanya pelanggan yang mengkonsumsi atau merasakan langsung tapi 

juga berdampak pada orang lain. Karena pelanggan yang kecewa akan bercerita paling 
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sedikit kepada pasangannya dan terus berkomunikasi dengan yag lain bisa jadi dalam 

satu komunitas lainnya. 

 Kepuasan seseorang dalam menggunakan biro jasa wisata merupakan suatu 

proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan terhadap konsumennya, perusahaan harus mempunyai 

kelebihan seperti menetapkan harga yang kompetitif dan juga sarana dan prasarana 

yang diberikan. Perusahaan jasa transportasi dalam hal ini menyediakan sebuah alat 

transportasi, akomodasi maupun paket perjalan. Biasanya konsumen dalam 

menggunakan layanan jasa akan membanding-bandingkan harga, memilih layanan jasa 

atau yang harga dasarnya murah, memilih layanan jasa atau produk yang harganya 

sebanding dengan kualitasnya atau berbagai alasan. 

Di Bandung sendiri telah mempunyai banyak biro jasa wisata yang 

menawarkan jasa untuk perjalan wisata, studi banding, maupun perjalanan lainnya. 

Indah Trans Tour dan Travel adalah salah satu industri yang bergerak di bidang jasa, 

yang menyediakan atau melayani berbagai hal yang dibutuhkan sebelum melakukan 

perjalanan wisata. Oleh karena itu, industri jasa pariwisata pada saat ini merupakan 

bisnis yang cukup menjanjikan, karena setiap masyarakat memerlukan liburan untuk 

penyegaran kembali (refreshing), setelah bekerja secara terus-menerus yang membuat 

lelah secara fisik maupun mental. Manusia memerlukan waktu untuk beristirahat dari 

berbagai beban dan pekerjaannya. Indah Trans Tour dan Travel ini didirikan pada 8 

Agustus 2005, yang beralamatkan di Jl. Cluster Bali 2 Blok Sanur A 48 Sukapura, Kec. 

Kiaracondong, Kota Bandung. 
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Pada awal berdirinya, Indah Trans Tour dan Travel hanya mengosentrasikan 

pada penjualan tiket pesawat terbang saja. Seiring perjalanan usaha menjadi agen 

perjalanan, perusahaan memperluas usahanya untuk dapat memenuhi permintaan 

konsumen dalam melakukan perjalanan wisata dengan menyediakan paket tour wisata, 

voucer hotel dan tiket kereta api. 

Sebagai agen perjalanan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Indah Trans Tour 

dan Travel tergabung sebagai anggota ASITA. ASITA adalah singkatan dari 

Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asosiasi Perusahaan 

Perjalanan Wisata Indonesia). ASITA didirikan pada 7 Januari 1971 di Jakarta. 

Asosiasi ini diselenggarakan atas dasar hukum Undang-Undang Kepariwisataan yang 

berlaku pada saat itu, sementara saat ini berlaku Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. ASITA adalah organisasi nirlaba yang 

bergerak dalam industri pariwisata. Peran dari organisai tersebut adalah sebagai wadah 

bagi perusahaan-perusahaan tour dan travel di Indonesia untuk saling berbagi 

informasi, mempererat hubungan antara anggota, dan untuk bersama-sama mengatasi 

berbagai permasalahan. 

Dalam industri jasa pariwisata terdapat dua season yaitu low season dan high 

season. Low Season terjadi pada saat bulan Januari sampai Mei, dan September sampai 

November. Sedangkan high season terjadi pada saat liburan anak sekolah yang terjadi 

pada bulan Juni dan Juli, Lebaran dan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, ini 

dikarenakan meningkatnya para wisatawan yang berlibur bersama keluarga, dan 
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teman-teman, sehingga pada saat high season harga tiket pesawat, hotel, akan lebih 

mahal dibandingkan pada saat low season. 

Indah Trans Tour dan Travel merupakan salah satu biro jasa perjalanan yang 

menyediakan layanan transportasi dengan harga yang terjangkau dan armada bus yang 

memadai untuk mengantakan perjalanan baik wisata, studi tour, studing banding, 

outbond, inbond, tourreligi, dan lainnya. Namun dengan fasilitas dan harga yang telah 

diberikan masih banyak timbul keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para pelanggan 

jasa yang diungkapkan baik dari teman, kerabat, maupun yang dituangkan dalam media 

elektronik. Pada umumnya mereka sebagai konsumen mengeluhkan berbagai 

ketidakpuasannya dalam menikmati pelayanan yang diberikan, seperti perilaku sopir, 

fasilitas bus yang disediakan, makanan yang diberikan dalam perjalanan dan lain 

sebagainya yang menimbulkan rasa tidak puas bagi konsumen. 

Tabel 1 

Traffik perjalanan PT. INDAH TRANS TOUR DAN TRAVEL 

Periode : Agustus – Oktober 2019 

No 
Paket Wisata/ Grup 

Wisata 
Route 

Jumlah 

Peserta 

Asal 

Konsumen 

1 Adira Group Jakarta Tegal Mas 150 orang Jakarta 

2 Ziarah Walisongo  Cirebon-Kudus-Tuban-

Gresik-Surabaya 

150 orang Malaysia 

3 Adira Jabar  Hongkong 25 orang Bandung 

4 Adira Lampung Raya Cikole Lembang 50 orang Lampung 

5 UNPAS TEKNIK Yogyakarta 150 orang Bandung 
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6 Telkom University Purwakarta 100 orang Bandung 

7 BRI Majalaya Cikole Lembang 75 orang Bandung 

8 Telkom P2tel Semarang – Yogyakarta 125 orang Bandung 

Sumber data ; Laporan Perjalanan periode Agusutus – Oktober 2019 

Tampak dari tabel diatas bahwa perusahaan dalam rentang waktu 3 bulan tersebut 

memperoleh beberapa order travel, padahal periode tersebut berada pada periode low 

season bukan high season. Hal ini bisa terjadi karena konsumen yang melakukan order 

pada periode tersebut merupakan konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa 

perusahaan untuk perjalanan wisata mereka dan yang menjadi nilai tambah buat 

mereka dan perusahaan adalah bagaimana mereka menilai pelayanan perusahaan yang 

berkualitas baik, dan kepuasan mereka selama menggunakan jasa perusahaan, 

ssehingga mereka kembali menggunakan jasa perusahaan untuk travel wisata mereka. 

Maka untuk memenangkan suatu persaingan dalam perusahaan biro jasa wisata 

sebuah perusahaan harus mempertimbangkan aspek-aspek untuk memenuhi kepuasan 

konsumen dan mampu merebut pasar dengan penawaran harga dan fitur yang 

diberikan. Penetapan kualitas pelayanan diharapkan dapat membantu para pelaku 

bisnis dalam memberikan kepuasan bagi konsumen, dan dapat menyusun strategi agar 

perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang kuat, sehingga perusahaan dapat  

bertahan dalam terus maju dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. 

Pada awal berdirinya, Indah Trans Tour dan Travel hanya mengosentrasikan 

pada penjualan tiket pesawat terbang saja. Seiring perjalanan usaha menjadi agen 

perjalanan, perusahaan memperluas usahanya untuk dapat memenuhi permintaan 
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konsumen dalam melakukan perjalanan wisata dengan menyediakan paket tour wisata, 

voucer hotel dan tiket kereta api. 

Sebagai agen perjalanan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Indah Trans Tour 

dan Travel tergabung sebagai anggota ASITA. ASITA adalah singkatan dari 

Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asosiasi Perusahaan 

Perjalanan Wisata Indonesia). ASITA didirikan pada 7 Januari 1971 di Jakarta. ASITA 

adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam industri pariwisata. Peran dari organisai 

tersebut adalah sebagai wadah bagi perusahaan-perusahaan tour dan travel di Indonesia 

untuk saling berbagi informasi, mempererat hubungan antara anggota, dan untuk 

bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan. 

Dalam industri jasa pariwisata terdapat dua season yaitu low season dan high 

season. Low Season terjadi pada saat bulan Januari sampai Mei, dan September sampai 

November. Sedangkan high season terjadi pada saat liburan anak sekolah yang terjadi 

pada bulan Juni dan Juli, Lebaran dan hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, ini 

dikarenakan meningkatnya para wisatawan yang berlibur bersama keluarga, dan 

teman-teman, sehingga pada saat high season harga tiket pesawat, hotel, akan lebih 

mahal dibandingkan pada saat low season. 

Beberapa waktu belakangan ini, pada saat low season PT. Indah Trans Tour dan 

Travel mengalami penurunan pendapatan yang begitu drastis dari tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mencari tahu apa yang 

menjadi penyebabnya. Perhatian merupakan salah satu faktor yang menjadi acuan 

dalam penilaian kepuasan pelayanan, kesiapan sarana tansportasi Bus, pemahaman dan 
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pengetahuan guide tour terhadap lokasi/objek wisata menjadi poin prioritas juga, 

Kepastian jadwal dari konsumen dan lokasi istirahat, makan dan sholat kadang menjadi 

kendala tambahan kenyamanan konsumen, artinya hampir semua poin dalam 

pelayanan jasa pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam penilaian 

kepuasaan pelanggan. 

Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan jdul “PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA INDAH TRANS 

TOUR DAN TRAVEL BANDUNG” . 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dengan melihat fenomena yang terjadi maka 

penulis dapat mengidentifikasi masahal diantaranya : 

1. Kurangnya pengetahuan Guide Tour dalam menjelaskan lokasi pariwisata. 

2. Kendaraan Bus yang masih ada kendala. 

3. Pengaturan jadwal keberangkatan yang terkadang terkesan mendadak. 

4. Konsumen sering berusaha untuk mengganti rencana Terkadang masih sering 

tertinggalnya penumpang bus karena banyaknya jumah peserta yang ikut 

berpariwisata. 

5. keberangkatan ke lokasi tertentu yang sebelumnya sudah dipilih. 

6. Masih adanya kesalahpahaman dalam memilihkan menu makanan, hotel dan 

fasilitas yang tersedia lainnya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Bagaimana kualitas pelayanan jasa pada PT. Indah Trans Tour dan Travel 

Bandung  ? 

2 Bagaimana kepuasan pelanggan pada PT. Indah Trans Tour dan Travel 

Bandung ?  

3 Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada PT. Indah Trans Tour dan Travel Bandung ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya keterkaitan yang lebih 

spesifik antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada Indah Trans 

Tour dan Travel. Tujuan secara terperinci dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan PT. Indah Trans Tour dan 

Travel Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kepuasan pelanggan pada PT. Indah Trans 

Tour dan Travel Bandung 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kualias Pelayanan terhadap 
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Kepuasan pelanggan pada PT. Indah Trans Tour dan Travel Bandung 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Teori Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Dapat memberikan kontribusi dalam studi Manjemen pemasaran terutama 

dalam pelangganan model-model kualitatif dan pengujian empirik. 

c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian terdahulu sekaligus memberi 

kontribusi bagi agenda penelitian di masa yang akan datang dalam 

mengembangkan model analisa pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Teori Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak dalam pemasaran jasa travel dan tour khususnya bagian 

pelayanan pelanggan, sehingga dapat membantu pengelola usaha untuk 

menarik konsumen menikmati pelayanannya. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak manajemen dalam 

merumuskan kebijakan pelayanan baik untuk pelanggan.
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, 

yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang  

artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari  

Bahasa Italia, maneggio, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare,  

yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan (Samsudin, 2016: 15).  

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang 

dikemukakan oleh banyak ahli. G.R. Terry seperti dikutip oleh Hasibuan 

(2017:30) mengemukakan definisi  

“Manajemen yaitu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran sasaran 

yang telah ditetapkan  melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya. 

 

Handoko (2017:8) manajemen dapat didefinisikan sebagai 

bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan 

dan mencapai tujuan tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 

personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 
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(leading), dan pengawasan (controlling). Johnson dalam Abdul Choliq 

(2017:2) sebagaimana dikutip oleh Pidarta mengemukakan  bahwa 

manajemen adalah proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak 

berhubungan menjadi sistem total untuk menyalesaikan suatu tujuan. 

Stoner sebagaimana dikutip oleh Handoko (2017:33) menyebutkan 

bahwa  

“manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan 

mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen 

Menurut G.R. Terry dalam Hasibuan (2017:34) fungsi-fungsi 

manajemen adalah Planning, Organizing, Actuating, Controlling. 

Sedangkan menurut John F. Mee fungsi manajemen diantaranya adalah 

Planning, Organizing, Motivating dan Controlling. Berbeda lagi dengan 

pendapat Henry Fayol ada lima fungsi manajemen, diantaranya 

Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling, dan 
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masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen yang lain tentang 

fungsi-fungsi manajemen. Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada 

dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap 

manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara 

baik. Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen 

dakwah sebagai berikut Hasibuan (2005: 3-4): 

a. Perencanaan (Planning) 

Menurut G.R. Terry, Planning atau perencanaan adalah tindakan 

memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan 

asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

menvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan 

yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. (Purwanto, 

2006: 45). 

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan atau 

mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yeng memberikan 

tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan 

“apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana 

melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan 

adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa 

yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Handoko (1999: 

79).  
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b. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun 

rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka 

mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang 

akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. 

Pengorganisasian (organizing) adalah 1) penentuan sumber 

daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan pengembangan suatu 

organisasi kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut 

kearah tujuan., 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) 

pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur 

formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. 

Handoko (1999: 24). 

G.R. Terry berpendapat bahwa pengorganisasian adalah: 

“Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 

antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efesien 

dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu 

guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Hasibuan (2015: 32).” 
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a. Penggerakkan (Actuating) 

Setelah rencana ditetapkan, begitu pula setelah kegiatankegiatan 

dalam rangka pencapaian tujuan itu dibagi-bagikan, maka tindakan 

berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera 

melaksanakan kegiatan- kegiatan itu sehingga apa yang menjadi tujuan 

benar-benar tercapai  

Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau 

bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai 

tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. 

b. Pengawasan (Controlling) 

Fungsi keempat dari seorang pemimpin adalah pengawasan. 

Fungsi ini merupakan fungsi pimpinan yang berhubungan dengan 

usaha menyelamatkan jalannya kegiatan atau perusahaan kearah pulau 

cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan.   

Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai 

proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila 

perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana atau selaras dengan standar. 

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 

yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem 

pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi 
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tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus 

dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-

penyimpangan dari rencana. 

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi 

kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama (Handoko, 1999: 373) adalah 

bahwa sistem seharusnya ; 

a. Mengawasi kegiatan-kegiataan yang benar, 

b. Tepat waktu,  

c. Biaya yang efektif, 

d. Tepat akurat, dan  

e. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.  

Semakin dipenuhinya kriteriakriteria tersebut semakin efektif 

sistem pengawasan  

2.1.1.2 Unsur-Unsur Manajemen 

Unsur-unsur manajemen menurut Hasibuan (2019:20) terdiri dari: 

a. Sumberdaya Manusia (Man) 

Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya 

manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang 

melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya 

sumber daya manusia maka tidak ada proses kerja, sebab pada prinsip 

dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. 
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b. Uang (Money) 

Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktifitas sehari-harinya 

tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah 

uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai maka 

manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah 

efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan yaitu memperoleh 

laba yang maksimal. 

Pembelian bahan material atau bahan baku nilainya akan jauh 

lebih murah jika dilakukan dengan pembayaran tunai begitu pula 

dengan jumlah atau quantity, semakin banyak quantity yang dipesan 

maka secara otomatis akan mendapatkan jumlah harga discount 

khusus dari vendor. 

c. Bahan baku (Materials)  

Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses 

produksi. Tanpa bahan baku perusahaan manufaktur tidak bisa 

mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber 

Daya Manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan 

tidak bisa dipisahkan. 

d. Mesin (Machines) 

Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan 

seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin maka 
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waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan 

efisien. 

Disamping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error 

dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan 

bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. 

e. Metode (Methods) 

Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola sejumlah 

unsur-unsur diatas dibutuhkan suatu metode atau standard opartional 

prosedure yang baku. Setiap divisi di dalam perusahaan memiliki 

fungsi pokok tugas atau job desk tersendiri dan masing masing divisi 

tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktifitas perusahaan. 

f. Pasar (Market) 

Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting, 

tanpa permintaan maka proses produksi akan terhenti dan segala 

aktifitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi 

pasar pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang 

handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari 

sisi harga, kualitas  maupun kuantitas. 

Enam unsur manajemen diatas saling berkaitan erat satu sama 

lainnya, dan masing-masing elemen sangat penting dalam rangka 

penerapan fungsi manajemen untuk mencapai hasil yang masimal dan 

efisiensi dalam aktifitas perusahaan. 
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2.1.2 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu upaya mengantar perusahaan mencapai 

tujuan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Pemasaran meliputi 

berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya menyampaikan produk kepada 

konsumen di antaranya penetapan harga, penentuan produk sesuai keinginan 

konsumen, kegiatan distribusi dan kegiatan promosi. Untuk melakukan 

pemasaran, maka manajer pemasaran sebagai salah satu fungsi perusahaan 

harus mengenali seluk-beluk kebutuhan manusia dengan memberikan 

kepuasan bagi konsumen. Pengertian pemasaran ini mencakup kegiatan yang 

sangat luas, bukan hanya sekedar kegiatan distribusi dan penjualan semata-

mata, tetapi meliputi segala aktifitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat baik berupa barang maupun jasa, dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan yang diinginkan. Setiap manusia yang terlibat dalam dunia 

pemasaran, ingin mengembangkan profesinya, oleh sebab itu sangatlah 

diperlukan gambaran yang jelas tentang arti dan prinsip-prinsip pemasaran. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengertian pemasaran, maka penulis 

mencoba melakukan pendekatan terhadap berbagai rumusan pemasaran yang 

dikemukakan oleh ahli pemasaran seperti yang dikutip di bawah ini. 

Definisi pemasaran menurut Kotler (2015 : 6), adalah : 

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
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menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.” 

 

Definisi pemasaran menurut Asosiasi Pemasaran Amerika (Kotler, 

2015 : 12), yaitu : 

“Pemasaran adalah proses untuk merencanakan dan melaksanakan 

perancangan, penetapan harga, promosi, dan distribusi dari ide, barang, 

dan layanan untuk menimbulkan pertukaran yang bisa memenuhi tujuan 

individu dan organisasi”. 

 

Definisi ini memberikan arti bahwa pemasaran adalah kegiatan 

manusia yang diarahkan kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan melalui 

suatu proses pertukaran. Dalam hal ini pertukaran yang dimaksud adalah 

barang dan jasa, serta uang dan tenaga. Kegiatan pemasaran melibatkan dua 

pihak yang saling berinteraksi, di mana pihak yang satu menginginkan 

kepuasan, sedangkan pihak yang lainnya ingin memperoleh laba. Pihak-pihak 

yang dimaksud adalah produsen dan konsumen. Produsen menciptakan barang 

atau jasa sedangkan konsumen adalah pihak yang memiliki kebutuhan dan 

keinginan untuk dipenuhi. Jadi disebabkan karena adanya kepentingan dari 

masing-masing pihak, maka timbullah yang disebut pertukaran atau arus 

perpindahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pemasaran juga 

merupakan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu sistem 

keseluruhan. Dikatakan sebagai suatu keseluruhan, karena pemasaran 

mencakup usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen, menentukan harga yang sesuai, menentukan cara-cara promosi 

yang tepat dan pola distribusi produk yang efektif. 
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Selanjutnya pemasaran juga mempunyai sasaran tertentu yaitu 

berusaha memberikan kepuasan bagi konsumen yang ada maupun pembeli 

yang potensial, sehingga pemasaran bukanlah suatu kegiatan yang statis 

sifatnya melainkan suatu kegiatan yang dinamis dari keinginan konsumen. 

2.1.3 Pengertian Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti dari mulai pelayanan personal (Personal 

Service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar 

pemasaran jasa yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut 

ini adalah beberapa di antaranya : 

Kotler (2007 : 42) mengatakan bahwa jasa adalah : 

Setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait atau mungkin juga 

tidak terkait dengan produk fisik. 

 

Menurut Rangkuti (2004:90) : 

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari 

satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan 

penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

 

Dari berbagai definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa selalu ada 

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

pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, 

jasa adalah suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak 

berwujud. 
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Jadi pada dasarnya jasa merupakan 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 atas masalah yang dihadapi konsumen. 

Produk jasa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan barang (Produk 

fisik). Kotler (2007:49) menyebutkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut 

a. Intangibility (tidak berwujud). Artinya jasa tidak dapat dilihat, dicecap, 

dirasakan, didengar, atau dicium sebelum dibeli oleh konsumen. 

b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan). Artinya bahwa jasa tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya, entah penyedianya itu manusia atau mesin. 

c. Variability (bervariasi). Artinya bahwa mutu jasa tergantung pada siapa 

yang menyediakan jasa di samping waktu, tempat, dan bagaimana 

disediakan. 

d. Perishability (tidak tahan lama). Artinya jasa tidak dapat disimpan untuk 

dijual atau dipakai kemudian. 

 

2.1.4 Pengertian Kualitas 

Dalam situasi persaingan global yang semakin kompetitif, persoalan 

kualitas produk menjadi isu sentral bagi setiap perusahaan. Kemampuan 

perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas akan menjadi senjata untuk 

memenangkan persaingan, karena dengan memberikan produk berkualitas, 
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kepuasan konsumen akan tercapai. Oleh karena itu perusahaan harus 

menentukan definisi yang tepat dan pemahaman yang akurat tentang kualitas 

yang tepat. 

Menurut American Society for Quality Control (Kotler, 2007:50) : 

“Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik 

dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten“. 

Selanjutnya menurut Duran dalam bukunya Quality Control Handbook, seperti 

yang dikutip oleh Lupiyoadi (2001:112), kualitas dapat diartikan sebagai biaya 

yang dapat dihindari (avoidable) dan yang tidak dapat dihindari (unavoidable). 

Yang termasuk dalam biaya yang dapat dihindari misalnya biaya akibat 

kegagalan produk, sementara yang termasuk biaya yang tidak dapat dihindari 

misalnya biaya kegiatan pengawasan kualitas. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

definisi kualitas bersumber dari dua sisi, produsen dan konsumen. Produsen 

menentukan persyaratan atau spesifikasi kualitas, sedangkan konsumen 

menentukan kebutuhan dan keinginan. Pendefinisian akan akurat jika produsen 

mampu menerjemahkan kebutuhan dan keinginan atas produk ke dalam 

spesifikasi produk yang dihasilkan. 
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2.1.5 Pengertian Kualitas Jasa atau Pelayanan 

 

Kualitas pelayanan (Service Quality) seperti yang dikatakan oleh 

Parasuraman, et, all (1998), dikutip oleh Lupiyoadi dapat didefinisikan yaitu : 

“Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas 

pelayanan yang mereka terima/peroleh.”  

Sementara menurut Rangkuti (2004:28) bahwa: “Kualitas jasa 

didefinisikan sebagai penyampaian jasa yang akan melebihi tingkat 

kepentingan konsumen”. Definisi tersebut menekankan pada kelebihan dari 

tingkat kepentingan konsumen sebagai inti dari kualitas jasa. 

 Salah satu model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan 

dalam riset pemasaran adalah model ServQual (Service Quality) seperti yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry seperti yang dikutip 

oleh Lopiyoadi (2001) dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam 

sektor jasa, reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, 

sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, dan pialang sekuritas. 

ServQual (Service Quality) dibangun atas adanya perbandingan dua 

faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima 

(perceived service) dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan/diinginkan 

(expected service). 
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1. Dimensi Kualitas Jasa 

Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang 

merefleksikan persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja 

layanan. Parasuraman et al, 1990 (dalam Kotler, 2007:56) menyimpulkan 

bahwa ada lima dimensi ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk 

mengukur kualitas pelayanan,yaitu : 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. 

b. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

c. Responsiveness atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan 

tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

e. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 
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berupaya memahami keinginan konsumen. 

Untuk lebih menjelaskan pembahasan mengenai dimensi SerQual 

(Service Quality) maka di bawah ini dijabarkan secara mendetail mengenai 

kelima dimensi konsep Service Quality. Antara lain : 

a. Tangible (hal-hal yang terlihat) 

Adalah bukti fisik suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana 

dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Indikator yang 

dapat diukur dari tangible adalah sebagai berikut : 

a. Penampilan luar fasilitas fisik perusahaan : 

a. Kondisi gedung. 

b. Kondisi sarana penunjang kegiatan sehari-hari. 

b. Penampilan dalam perusahaan : 

a. Kondisi kebersihan. 

b. Suasana dalam gedung. 

c. Sirkulasi udara (ventilasi). 

d. Pencahayaan dalam ruangan. 

e. Jumlah loket yang tersedia. 

f. Poster, spanduk atau brosur sebagai sarana penunjang kegiatan 

perusahaan sehari-hari. 
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b. Reliability (kehandalan) 

Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk/jasa 

yang handal. Produk/jasa jangan sampai mengalami kerusakan/kegagalan. 

Dengan kata lain, produk/jasa tersebut selalu baik. Para anggota perusahaan 

juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak 

merasa ditipu. Selain itu, pemasar juga harus tepat janji bila menjanjikan 

sesuatu kepada pelanggan. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa janji bukan 

sekedar janji, namun janji harus ditepati. Oleh karena itu, time schedule perlu 

disusun dengan teliti. Indikator yang dapat diukur dari Reliability adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan sesuai janji. 

2. Melakukan pelayanan pada saat pertama. 

3. Menyediakan pelayanan pada waktu yang dijanjikan. 

c. Responsiveness (ketanggapan) 

Restoran cepat saji Mc. Donald’s menggunakan jam pengukuran 

sebagai komitmen untuk melayani pelanggan dengan pelayanan cepat. Bila 

satu menit telah berlalu dan pelanggan belum menerima menu pesanan, maka 

pihak restoran akan memberikan bonus menu lain. Para anggota perusahaan 

juga harus memerhatikan janji spesifik kepada pelanggan. Unsur lain yang 

juga penting dalam hal cepat tanggap ini adalah anggota perusahaan selalu 

siap membantu pelanggan. Apapun posisi seseorang dalam perusahaan 

hendaknya selalu memerhatikan pelanggan yang menghubungi perusahaan. 
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Dalam hal ini bisa diartikan kemampuan menolong konsumen dan 

memberikan pelayanan yang cepat. Indikator yang dapat diukur dari 

responsiveness adalah sebagai berikut: 

1. Karyawan cepat tanggap terhadap jasa yang dibutuhkan 

pelanggan. 

2. Pelayanan yang tepat pada pelanggan. 

3. Keinginan untuk membantu pelanggan. 

d. Assurance (Jaminan) 

Pada saat persaingan semakin kompetitif, anggota perusahaan harus 

tampil lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang 

masing- masing. Faktor security, yaitu memberikan rasa aman dan terjamin 

kepada pelanggan merupakan hal yang penting pula. Dalam situasi banyak 

pesaing, sangatlah beresiko bila menipu pelanggan. Selain itu anggota 

perusahaan harus bersikap ramah dengan menyapa pelanggan yang datang. 

 Dalam hal ini perilaku para karyawan harus membuat konsumen 

tenang dan merasa perusahaan dapat menjamin jasa pelayanan yang 

dibutuhkan pelanggan. 

Selain kedua faktor yang telah dijelaskan di atas, ada indikator dari 

pengukuran Assurance seperti yang terdapat di bawah ini : 

1. Karyawan memberi tahu konsumen, apa pelayanan yang 

dibutuhkan konsumen dan akan dikerjakan. 
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2. Perilaku karyawan yang memberikan ketenangan bagi 

konsumen bahwa transaksi yang dilakukannya terjamin. 

e. Empathy (Empati) 

Untuk mewujudkan sikap empati, setiap anggota perusahaan 

hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui 

telepon ataupun bertemu langsung. Dering telepon usahakan maksimum tiga 

kali, lalu segera dijawab. Ingat, waktu yang dimiliki pelanggan sangat 

terbatas sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama. Usahakan pula 

untuk melakukan komunikasi individu agar hubungan dengan pelanggan 

lebih akrab. Anggota perusahaan juga harus memahami pelanggan, artinya 

pelanggan terkadang seperti anak kecil yang menginginkan segala sesuatu 

atau pelanggan terkadang seperti orang tua yang cerewet. 

Dengan memahami pelanggan, bukan berarti anggota perusahaan 

harus “kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat pelanggan, tetapi paling 

tidak mencoba untuk melakukan kompromi bukan melakukan perlawanan. 

Hal ini menyangkut apa yang dirasakan konsumen ketika 

berkomunikasi dengan karyawan. Indikator pengukuran dari Emphaty seperti 

di bawah ini : 

1. Karyawan memberi kesempatan bertanya pada pelanggan. 

2. Karyawan memberi perhatian penuh saat berhubungan dengan 

pelanggan. 

3. Karyawan memahami keperluan yang khusus dari pelanggan. 
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Elemen-elemen kualitas pelayanan yang telah disebutkan di atas, 

harus diramu dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut menimbulkan 

kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan karena perbedaan persepsi 

tentang wujud pelayanan yang diberikan mengalami perbedaan dengan 

harapan pelanggan. 

Menurut Kotler (2007:53), pemasaran produk/jasa yang dihasilkan 

tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran 

internal dan interaktif. 

Pemasaran ekternal menggambarkan pekerjaan normal yang 

dilakukan oleh perusahaan, menyiapkan pelayanan prima, memberi harga, 

mendistribusikan dan mempromosikan jasa itu kepada konsumen. 

Pemasaran internal menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk melatih dan memotivasi pegawainya untuk melayani pelanggan dengan 

baik. Pemasaran interaktif menggambarkan keahlian pegawai dalam 

melayani pelanggan. 
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Gambar 2.  1 Tiga Jenis Pemasaran dalam Industri Jasa 
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Sumber : Kotler (2007:54) 

Untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, sangat penting 

untuk para karyawan memerhatikan pelanggannya. Untuk menghasilkan 

orientasi kualitas pelayanan, konsumen harus merasa seperti hal-hal berikut 

ini : 

1. Setiap pelanggan adalah orang yang paling penting di setiap bisnis 

2. Pelanggan tidak bergantung kepada produsen, tatapi produsen yang 

bergantung kepada pelanggan. 

3. Pelanggan tidak mengganggu kerja produsen. pelanggan bertujuan 

untuk memberi produsen pekerjaan. 

4. Pelanggan adalah manusia, mempunyai perasaan dan emosi. 
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5. Pelanggan adalah bagian dari bisnis produsen, bukanlah pihak luar. 

6. Pelanggan membawa produsen pada keinginan pelanggan, dan 

menjadi tugas produsen untuk melayani pelanggan. 

Kualitas pelayanan dapat dinilai dari banyak faktor yang 

berhubungan, di mana kualitas pelayanan dapat dinilai dari persepsi 

konsumen dalam menikmati barang dan jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen, sehingga yang dirasakan oleh konsumen adalah keinginan yang 

selalu terpenuhi dan harapan terhadap performa barang dan jasa yang 

ditawarkan oleh produsen dapat diterima. 

 

2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai 

kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, pelanggan memegang peranan cukup 

penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan 

perusahaan. 

Kotler (2007 : 177) mendefinisikan kepuasan pelanggan : 

Perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan yang 

ditinjau dan sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan pelanggan atas 
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pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka inginkan. 

Sedangkan definisi kepuasan pelanggan menurut Rangkuti (2004 : 56): 

“Bahwa yang dimaksud dengan kepuasan konsumen adalah perbedaan antara tingkat 

kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan“. 

Pelanggan akan merasa puas bila keinginan pelanggan telah terpenuhi oleh 

perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya nilai tambah dari suatu 

produk, maka pelanggan menjadi lebih puas dan kemungkinan untuk menjadi 

pelanggan suatu produk tersebut dalam waktu lama akan sangat besar. Kepuasan 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain kualitas produk, 

pelayanan, aktivitas penjualan, dan nilai-nilai perusahaan. 

Untuk menghadapi persaingan dan perubahan perilaku konsumen tersebut 

maka banyak perusahaan yang berpusat pada pelangganlah yang dapat memberikan 

nilai Superior kepada mereka, dan memenangkan persaingan. Perusahaan akan terus 

berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan pelanggannya karena biaya 

yang dikeluarkan untuk menarik pelanggan baru akan lebih tinggi dibandingkan biaya 

untuk mempertahankan pelanggan yang ada. 

Oleh karena itu, mempertahankan pelanggan selalu lebih penting dilakukan 

dibandingkan dengan menarik pelanggan baru. Kunci untuk mempertahankan 

pelanggan adalah dengan memberikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Pelanggan 

yang merasa puas akan bersedia datang kembali mengulangi pembeliannya dan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli. 
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2.2.1 Faktor-faktor Kepuasan Pelanggan. 

Menurut Kuswadi (2004:17) Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

beberapa, yaitu : 

2.2.1.1 Mutu produk atau jasa 

Yaitu mengenai mutu produk atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari 

fisiknya. Contohnya jaringan listrik PT. Indah Trans Tour and Travel 

yang cukup luas dan terjangkau. 

2.2.1.2 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. 

2.2.1.3 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. Contohnya  

bila PT. Indah Trans Tour and Travel tidak menaikkan tarif listrik maka 

pelanggan akan memberikan nilai yang baik atau harga yang ditetapkan 

sesuai dengan fasilitas yang disediakan. 

2.2.1.4 Waktu penyerahan 

Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan produk 
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atau jasa dari perusahaan bisa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 

2.2.1.5 Keamanan 

Pelanggan akan merasa puas bila produk atau jasa yang digunakan ada 

jaminan keamanannya yang tidak membahayakan pelanggan tersebut. 

2.2.2 Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2006:130) ada empat 

metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

2.2.2.1 Sistem Keluhan dan Saran 

Industri yang berwawasan pelanggan akan menyediakan formulir bagi 

pelanggan untuk melaporkan kesukaan dan keluhannya. Selain itu dapat 

berupa kotak saran dan telepon pengaduan bagi pelanggan. Alur 

informasi ini memberikan banyak gagasan baik dan industri dapat 

bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. 

2.2.2.2 Survei Kepuasan Pelanggan 

Industri tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran 

kepuasan pelanggan. Industri yang responsive mengukur kepuasan 

pelanggan dengan mengadakan survei berkala, yaitu dengan 

mengirimkan daftar pertanyaan atau menelpon secara acak dari 

pelanggan untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagai kinerja 

industri. Selain itu ditanyakan tentang kinerja industri saingannya. 
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2.2.2.3  Ghost Shopping (Pelanggan Bayangan) 

Pelanggan bayangan adalah menyuruh orang berpura-pura menjadi 

pelanggan dan melaporkan titik-titik kuat maupn titik-titik lemah yang 

dialami waktu membeli produk dari industri sendiri maupun industri 

saingannya. Selain itu pelanggan bayangan melaporkan apakah 

wiraniaga tersebut menanganinya dengan baik atau tidak. 

2.2.2.4 Analisa Pelanggan yang Beralih 

Industri dapat menghubungi pelanggan yang tidak membeli lagi atau 

berganti pemasok untuk mengetahui penyebabnya (apakah harganya 

tinggi, pelayanan kurang baik, produknya kurang dapat diandalkan dan 

seterusnya, sehingga dapat diketahui tingkat kehilangan pelanggan). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, belum ada standar baku yang 

dapat dijadikan pedoman, selain karena kepuasan itu sifatnya relative juga harapan dan 

interpretasi pelanggan berbeda-beda pula. Tetapi secara empirik kepuasan pelanggan 

dapat dipahami oleh perusahaan dengan meneliti 5 (Lima) dimensi kualitas pelayanan 

yaitu: reliability (kehandalan), assurance (jaminan), responsiveness (daya tanggap), 

tangibility (bukti fisik), dan emphaty (empati). Jika Perusahaan Indah Trans mampu 

menjabarkan kelima dimensi tersebut dalam suatu mekanisme pelayanan, maka 

kepuasan pelanggan lebih mudah diwujudkan atau dengan kata lain harapan konsumen 
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untuk merasa puas dengan pelayanan Perusahaan PT. Indah Trans akan lebih 

mendekati kenyataan. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila konsumen merasa 

puas, baik pada saat terjadinya kontak pelayanan pada situasi tertentu maupun di saat 

pasca penggunaan. 

Pelanggan Perusahaan PT. Indah Trans Tour and Travel dikatakan puas apabila 

terdapat kesesuaian antara harapan konsumen setelah mengevaluasi suatu produk 

dengan pelayanan yang diterimanya. Ketidakpuasan akan timbul jika harapan dan 

keinginan konsumen tidak sesuai dengan kualifikasi pelayanan yang diterimanya. 

Secara sistematik, kerangka berpikir dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Gambar 2.  2 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penulis merumuskan dugaan atau 

hipotesa bahwa diduga bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan  terhadap 

kepuasan pelanggan pada Perusahaan PT. Indah Trans Tours and Tavels  Bandung.

Kualitas Pelayanan  

 

1. Tangible 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Emphaty 

5. Reliability 

Tjiptono, 2006 ; 59 

Kepuasan Pelanggan  

 

1. Mutu Produk/Jasa 

2. Mutu Pelayanan 

3. Harga 

4. Waktu 

5. Keamanan 

Kuswadi, 2014 :17 

Parasuraman 2001 ; 231 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang Digunakan 

Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini maka diperlukan adanya data atau 

informasi baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Penulis 

memperoleh data yang berhubungan dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

3.1.1 Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan untuk 

memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan dengan cara: 

3.1.1.1 Observasi 

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan 

melakukan pengamatan, baik secara berhadapan langsung maupun secara tidak 

langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab. 

3.1.1.2 Wawancara 

Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 

pihak- pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan materi pembahasan.
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3.1.1.3 Kuesioner 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan data atau 

menyebarkan daftar kepada responden, dengan harapan mereka akan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

3.1.2 Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa buku 

literatur- literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting 

organisasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penulisan skripsi ini 

dan selanjutnya di olah kembali. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan 

penulis : 

Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

(Variabel X) 

Kualitas Pelayana 

adalah tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 
tingkat keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi 

keingginan 

pelanggan. 

Tjiptono 

(2006:59) 

Realibility 

(Keandalan)  
1. Memberikan

pelayanan sesuai 
janji. 

2. Melakukan
pelayanan pada saat 
pertama. 

Likert 

Responsiveness 

(Ketanggapan) 
1. Karyawan cepat 

tanggap terhadap 

jasa yang 

dibutuhkan 

pelanggan. 

2. Pelayanan yang 

Likert 
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tepat pada 
pelanggan. 

Assurance 

(Jaminan)  
1. Karyawan 

memberi tahu 

konsumen, apa 

pelayanan yang 

dibutuhkan 

konsumen dan 

akan dikerjakan. 

2. Perilaku karyawan 

yang memberikan 

ketenangan  

Likert 

  Empathy (Empati)  1. Karyawan 

memahami 

keperluan yang 

khusus dari 

pelanggan. 

2. Karyawan 

memberi 

kesempatan 

bertanya pada 
pelanggan 

Likert 

Tangible  

(Bukti Fisik)  

1. Penampilan dalam 

perusahaan 

2. Penampilan luar 

fasilitas fisik 

perusahaan 

Likert 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Variabel Y) 

Kepuasan 

pelanggan adalah 

perbedaan antara 
tingkat kepentingan 

dan kinerja atau 

hasil yang 

dirasakan. 

Rangkuti (2004 : 

56) 

1. Mutu Produk 

2. Mutu Pelayanan 

3. Harga 

4. Waktu 

5. Keamanan 

Produk yang 

ditawarkan dapat 

memenuhi 
kebutuhan dan 

Kualitas pelayanan 

yang dilakukan telah 

memberikan kepuasan 

Likert 
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3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif 

Adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang dapat 

dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisa 

sesuai dengan metode analisis sehingga dapat terlihat hasilnya. 

2. Data Kualitatif 

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan 

penjelasan mengenai pembahasan. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini. Penulis memperoleh data yang bersumber dari : 

1. Data Primer 

 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan panduan 

kuesioner kepada responden. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam 

kuesioner adalah closed ended questions, yaitu bentuk pertanyaan 

dengan beberapa alternative jawaban bagi responden. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pencatatan 

dokumen-dokumen perusahaan dan dari industri terkait yang ada 

hubungannya dengan pembahasan penulisan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Atribut Fishbein 

Untuk menghitung Ao (attitude toward the object) yaitu sikap 

seseorang terhadap sebuah objek tertentu. Metode atribut fishbein, digunakan 

untuk mengukur dan membandingkan kelebihan dan kekurangan suatu produk. 

Metode ini disajikan dengan menggunakan Parallel Comparion Scaling, yaitu 

skala perbandingan obyek yang dibandingkan oleh responden. 

 

3.4.2 Skala Likert  

Untuk mengukur pendapat, sikap dari perilaku seseorang atau 

kelompok orang digunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang 

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, 

dimana responden diminta mengisi suatu pertanyaan. 
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Tabel 3.2 

Tabel Skala Likert 

Kategori  Score 

Sangat Buruk  1 

Buruk  2 

Netral  3 

Bagus  4 

Sangat Bagus  5 

 

3.4.3 Rentang Skala 

Hasil dari nilai rata-rata kemudian dipetakan kedalam rentang skala 

yang mempertimbangkan informasi berikut: 

Interval = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Banyaknya Q 

Setelah besarnya interval diketahui, kemudian dibuatlah rentang skala, 

sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian respondennya. 

Tabel 3. 3 Skala Interval 

Skala Interval 

Skor Interpretasi 

1-1.8 Sangat Tidak Positif 

1.9-2.7 Tidak Positif 

2.8-3.6 Netral 

3.7-4.5 Positif 

4.6-5.4 Sangat Positif 

Sumber : Simamora (2004: 203) 
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3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan memenuhi syarat analisis regresi linier, ada 

beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari hasil pengujian 

tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk 

regresi linear ganda) dan uji heteroskedastisitas. 

3.5.2 Uji Normalitas 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan statistik 

parametris karena data yang akan diuji berbentuk ratio. Uji normalitas 

digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal tersebut penting karena bila 

menggunakan statistik parametrik  

Sebelum pengujian dilakukan terlebih dahulu ditentukan taraf 

signifikan atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana 

pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara 

Ho dan Ha. Dalam penelitian ini, taraf nyata yang dipilih adalah 0,05 atau 5% 

karena dapat mewakili hubungan antara variabel yang diteliti dan merupakan 

suatu signifikan. Jadi tingkat kebenaran yang dikemukakan oleh penulis adalah 

0,95 atau 95%. 
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uji normalitas data menggunakan statistik SPSS versi 24 dengan dasar 

pengambilan keputusan bisa dilakukan probabilitas (asymptotic significancy), 

yaitu : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal. 

2. Jika probalilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi tidak normal. 

3.5.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah 

model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antar variabel independen. 

Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variable 

independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi 

diulang kembali  

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang 

atau melebihi dari yang semestinya. 

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedatisitas digunakan uji-rank 

speaman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai 

absolut dari residual hasil regresi. Jika ada koefisien korelasi antara variabel 
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independen terhadap nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien 

korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual 

signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari 

residual tidak homogen). 

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisa regresi digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan 

nilai variabel X, serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan 

perubahan variabel X. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah : 

Y = α + β1X1 + β1X2 + β1X3 + € 

Dimana : 

Y = Kualitas Audit 

X1 = Kompetensi Auditor Internal 

X2 = Independen Auditor Internal 

α  = Kostanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah 

pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1, X2=0) 

β1 = Koefisien regresi berganda antara variabel bebas X1 terhadap 

variabel Y, bila variabel X2 dianggap konstan 

€  = Faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y 
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3.5.6 Koefisien Determinasi 

Setelah korelasi dihitung dapat dilanjutkan menghitung koefisien 

determinasi. Koefisien Determinasi (KD) merupakan besarnya presentase 

pengaruh variabel independen (X1, X2) terhadap variabel independen (Y). 

Dalam pelanggananya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam presentase. 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel independen secara parsial digunakan koefisien determinasi 

(KD) dengan rumus sebagai berikut: 

KD = r2 x 100% 

Dimana: 

KD = Koefisien Determinasi 

r2  = Koefisien Regresi 

 

3.5.7 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan 

suatu hubungan antara dua variable yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu 

dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar 

tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses 

penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan 
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mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut 

untuk melakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan tersebut 

dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter 

populasi, maka hipotesis itu disebut dengan hipotesis statistik. 

uji hipotesis tersebut ditentukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

 Tolak Ho jika β ≠ 0 

 Terima Ho jika β = 0 

Bila Ho diterima maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan. Sedangkan 

penolakan Ho menunjukan pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap suatu variabel dependen. 

3.5.8 Rancangan Kuesioner  

Menurut sugiyono (2012:199) mengemukakan bahwa : 

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.” 

Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang 

dibagikan sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. 

Kuesioner dibagikan kepada para pelanggan atau pelanggan perusahaan. Pada 

bagian awal kuesioner, responden diharuskan mengisi identitas mereka pada 

lembar yang telah disediakan berupa nama, usia, jenis kelamin dan tujuan. 
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Untuk memudahkan pengisian kuesioner penulis membagi pertanyaan 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Pelayanan Guide Tour 

2. Pengetahuan Guide Tour 

3. Pelayanan Perusahaan Keseluruhan 

Ketiga bagian tersebut mewakili setiap variabel yang diteliti pada 

penelitian sesuai teori yang relevan, sehingga dapat memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan.  

Setiap bagian berisi beberapa pertanyaan yang mencakup variabel yang 

diteliti yang dibentuk dalam tabel-tabel yang berbeda. Responden diminta 

untuk memberikan tanda silang (√) pada setiap jawaban yang dinilai paling 

mendekati keadaan diperusahaan saat ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

PT. Indah Trans Tours and Travel didirikan di Bandung, berdasarkan Izin 

Usaha Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi 912020372704, 

dengan kegiatan usaha utama bergerak dalam usaha Transportasi dan tours and Travel, 

Biro perjalanan wisata, perusahaan berlokasi Cluster bali II Blok A. Jl. Sanur No 48, 

Kelurahan Sukapura Kiara Condong, Kota Bandung – Jawa Barat. 

  

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang 

diberikan kepada pelanggan PT. Indah Trans Tour and Travel sebagai responden, 

maka dapat diketahui karakteristik setiap pelanggan. Hal ini dilakukan dengan harapan 

bahwa informasi ini dapat menjadi masukan bagi PT. Indah Trans Tour and Travel 

dalam menyusun strategi pelayanan yang sesuai dengan karakteristik pelanggannya di 

masa yang akan datang. 

Karakteristik/identitas responden ini berdasarkan jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, profesi/pekerjaan, frekuensi pemakaian dan frekuensi pemadaman. 
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4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

 (Orang) (%) 

Pria 63 63 

Wanita 37 37 

Total 100 100 

Sumber : data diolah 2019 

Berdasarkan jenis kelamin, responden ternyata didominasi oleh 

pelanggan yang berjenis kelamin Pria sebanyak 63 orang dengan persentase 63 

% dan sisanya adalah responden wanita sebanyak 37 orang atau 37 %. Jumlah 

responden pria yang lebih banyak dibanding responden wanita merupakan 

faktor kebetulan karena pada saat penyebaran kuesioner, responden yang 

berpartisipasi lebih banyak konsumen pria, namun demikian perbedaan jenis 

kelamin bisa menimbulkan pendapat atau sudut pandang yang berbeda dalam 

menilai kualitas pelayanan yang diberikan PT. Indah Trans Tour and Travel. 

4.2.2 Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase 

 (Orang) (%) 

SD 2 2 

SMP 3 3 

SMA 70 70 

Sarjana 20 20 
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Pascasarjana 5 5 

Jumlah 100 100 

Sumber : data diolah, 2019 

 

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki responden, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar responden, 70 atau 70% diantaranya tamatan SMA, 20 

orang atau 20% sarjana, 5 orang atau 5% pascasarjana, 3 orang atau 3% SMP, 

dan tamatan SD 2 orang atau 2%.Tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang 

menunjukkan tingkat pengetahuan dan wawasan yang dimiliki, yang akan 

berpengaruh pada kemampuan analistis terhadap suatu permasalahan seperti 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Indah Trans Tour and Travel. 

 4.2.3 Profesi/Pekerjaan Responden 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden berdasarkan Profesi/Pekerjaan 

Profesi/Pekerjaan Frekuensi Presentase 

 (Orang) (%) 

Pelajar/Mahasiswa 6 6 

Pegawai/Karyawan 44 44 

Wiraswasta 41 41 

Lain-lain 9 9 

Total 100 100 

Sumber : data diolah, 2019 

Dari data di atas diketahui karakteristik responden yang paling dominan 

yaitu pegawai/karyawan sebanyak 44 orang atau 44%, diikuti Wiraswasta 
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sebanyak 41 orang atau 41%, selanjutnya lain-lain 9 orang atau 9% dan terakhir 

pelajar/mahasiswa sebanyak 6 orang atau 6%. Tingkat profesi yang dimiliki 

seseorang menunjukkan para pelanggan memang kebanyakan dari mereka 

yang sudah bekerja karena mempunyai penghasilan dan juga bisa meluangkan 

waktu mereka untuk melakukan pembayaran tagihan listrik di PT. Indah Trans 

Tour and Travel. 

4.2.4 Frekuensi Pemakaian jasa tour and travel 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden berdasarkan Frekuensi Melakukan perjalanan 

Perjalanan Wisata Frekuensi Presentase 

Pertahun  (%) 

Luar Negeri 9 9 

Antar Pulau 25 25 

Domestik 49 49 

Khusus 17 17 

Total 100 100 

Sumber : data diolah 2019 

Dari data di atas dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan 

frekuensi menggunakan jasa travel sebanyak 49 orang atau 49%, melakukan 

perjalanan domestik, sebanyak 25 orang atau 25%, melakukan perjalanan luar 

pulau atau berwisata keluar dari Bandung dan sebanyak 17 orang atau 17%, 

melakukan acara travel ke tempat-tempat khusus sementara 9% atau 9 orang 

telah menggunakan jasa pelayanan untuk melakukan travel ke luar negeri. 
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 4.2.5 Penentuan Range 

Survey ini menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi di tiap 

pertanyaannya adalah 5 dan skor terendah adalah 1. Dengan jumlah responden 

sebanyak 100 orang, maka : 

Skor tertinggi : 100 x 5 = 500 

Skor terendah : 100 x 1 = 100 

Sehingga range untuk hasil survey  

Range skor : 

a. 100 – 180 = sangat tidak setuju 

b. 181 – 260 = tidak setuju 

c. 261 – 340 = netral 

d. 341 – 420 = setuju 

e. 421 – 500 = sangat setuju 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pembahasan Variabel Kualitas Pelayanan dan Perhitungan Skor 

Variabel (X) 

Untuk menunjang kepuasan pelanggan, maka salah satu upaya yang 

dilakukanoleh setiap perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa sangat perlu memberikan penerapan kualitas pelayanan, sebab 



55 

 

 

 

dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan, maka akan dapat memengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan pada PT. Indah Trans 

Tour and Travel, maka perlu dilakukan analisis mengenai kualitas pelayanan. Hal 

ini bertujuan untuk dapat melihat sebagian besar pengaruh kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Indah Trans Tour and Travel. Adapun dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan yang meliputi: Reliability (X1), Responsiveness (X2), Assurance (X3), 

Emphaty (X4), Tangibles (X5). 

 4.3.1.1 Pertanyaan mengenai variabel Reliability (X1) 

Tabel 4.5 

Tanggapan responden terhadap variabel Reliability 

NO.   Tanggapan   SS  S   N  TS  STS skor 
                     

  Pertanyaan   F  % F  % F  % F  % F  %  
                  

1. Jadwal keberangkatan sesuai 11  11 59  59 22  22 8  8    373 

 dengan waktu yang telah ditetapkan                 

 setelah lunas membayar persyaratan                 
                     

2. Pelayanan pengaduan cepat dan 19  19 49  49 25  25 7  7    380 

 handal                    

3. Info tagihan/billing  sesuai  dengan 20  20 52  52 26  26 2  2    390 

 penawaran                    
4. Bila terjadi  kesalahan pencatatan 16  16 55  55 19  19 10  10    377 

 Secepatnya dilakukan verifikasi                 

                     

                     380 

Sumber : data diolah 2019 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel keandalan (reliability) PT. Indah Trans Tour and Travel 

berada pada range keempat (setuju). 
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a. Pada pertanyaan pertama yaitu Jadwal keberangkatan sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan setelah lunas membayar biaya perjalanan, 

sebanyak 11 orang (11%) menjawab sangat setuju, 59 orang (59%) 

menjawab setuju, 22 orang (22%) menjawab netral, dan 8 orang (8%) 

menjawab tidak setuju. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu pelayanan pengaduan cepat dan handal, 

sebanyak 19 orang (19%) menjawab sangat setuju, 49 orang (49%) 

menjawab setuju, 25 orang (25%) menjawab netral, dan 7 orang (7%) 

menjawab tidak setuju. 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu info tagihan/billing sesuai dengan 

penawaran, sebanyak 20 orang (20%) menjawab sangat setuju, 52 

orang (52%) menjawab setuju, 26 orang (26%) menjawab netral, dan 

2 orang (2%) menjawab tidak setuju. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu bila terjadi kesalahan pencatatan  

secepatnya akan dicek, sebanyak 16 orang (16%) menjawab sangat 

setuju, 55 orang (55%) menjawab setuju, 19 orang (19%) menjawab 

netral, dan 10 orang (10%) menjawab tidak setuju. 

Reliability (Keandalan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan oleh PT. Indah Trans Tour 

and Travel, seperti ketepatan waktu bila berjanji, jujur dalam pelayanan dan 
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berusaha menghindari kesalahan. Hal ini berarti perusahaan memberikan 

jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Keandalan di sini merupakan 

sejauh mana para karyawan bisa secara cepat tanggap dalam memahami dan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelanggan. Semakin handal 

hasil yang diperlihatkan oleh para karyawan maka permasalahan yang dihadapi 

oleh para pelanggan akan cepat terselesaikan. Semakin tinggi tingkat 

keandalan PT. Indah Trans Tour and Travel, maka akan memengaruhi 

kepuasan pelanggan. 

4.3.1.2 Pertanyaan mengenai variabel Responsiveness (X2) 

Tabel 4.6 

Tanggapan responden terhadap variabel Responsiveness 

NO.  Tanggapan   SS   S  N  TS STS skor 
                   

 Pertanyaan   F  % F  % F  % F  % F %  
                    

1. Kesiapan petugas dalam melayani 24  24 66  66 7  7 3  3   411 

 pelanggan                   

2. Kemauan untuk membantu 26  26 58  58 16  16      410 

 pelanggan                   
                   

3. Cepat  merespon pelanggan yang 24  24 56  56 19  19      403 

 datang                    
4. Petugas memberi informasi yang 25  25 60  60 11  11 4  4   401 

 jelas  dan  mudah  dimengerti  oleh                

 pelanggan                   

                    406 

Sumber : data diolah 2019 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan konsumen 

terhadap variabel data tanggap (responsiveness) PT. Indah Trans Tour and 

Travel berada pada range keempat (setuju). 
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a. Pada pertanyaan pertama yaitu kesiapan petugas dalam melayani 

pelanggan, sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat setuju, 66 

orang (66%) menjawab setuju, 7 orang (7%) menjawab netral dan 3 

orang (3%) menjawab tidak setuju. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu kemauan untuk membantu pelanggan, 

sebanyak 26 orang (26%) menjawab sangat setuju, 58 orang (58%) 

menjawab setuju, dan 16 orang (16%) menjawab netral. 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu cepat merespon pelanggan yang datang, 

sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat setuju, 56 orang (56%) 

menjawab setuju, dan 19 orang (19%) menjawab netral. 

d. Pada Pertanyaan keempat yaitu petugas memberi informasi yang jelas 

dan mudah dimengerti oleh pelanggan, sebanyak 25 orang (25%) 

menjawab sangat setuju, 60 orang (60%) menjawab setuju, 11 orang 

(11%) menjawab netral, dan 4 orang (4%) menjawab tidak setuju. 

Responsiveness (Ketanggapan) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Daya tanggap merupakan keinginan para karyawan PT. 

Indah Trans Tour and Travel untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap, seperti siap membantu pelanggan, kecepatan dalam 

pelayanan dan komunikasi yang lancar. Daya tanggap di sini dapat berarti 

respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang cepat. Semakin tinggi daya tanggap yang diperlihatkan oleh 
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para karyawan maka permasalahan yang dihadapi oleh para pelanggan akan 

cepat terselesaikan. Semakin tinggi tingkat daya tanggap PT. Indah Trans Tour 

and Travel, maka akan memengaruhi kepuasan pelanggan. 

 4.3.1.3  Pertanyaan mengenai variabel Assurance (X3) 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden terhadap variabel Assurance 

NO.  Tanggapan  SS  S   CS  TS  STS skor 
                     

  Pertanyaan   F  % F  % F  % F  % F  %  
                    

1. Petugas mampu menanamkan 
kepercayaan kepada pelanggan 

28  28 51  51 14  14 7  7    400 

                 

2. Petugas mampu  menjawab setiap 
pertanyaan pelanggan 

33  33 48  48 12  12 7  7    407 

                 
                    

3. Pelanggan  merasa aman dalam 
melakukan transaksi 

32  32 50  50 12  12 6  6    408 

                 
                  

4. PT. Indah Trans Tour and Travel  
memiliki  citra yang positif di mata 
masyarakat 

28  28 46  46 15  15 9  9 2  2 389 

                 

                    401 

Sumber : data diolah, 2019 

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

konsumen terhadap variabel Assurance (jaminan) PT. Indah Trans Tour and 

Travel berada pada range keempat (setuju). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu petugas mampu menanamkan 

kepercayaan kepada pelanggan, sebanyak 28 orang (28%) 

menjawab sangat setuju, 51 orang (51%) menjawab setuju, 14 

orang (14%) menjawab netral, dan 7 orang (7%) menjawab tidak 

setuju. 
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b. Pada pertanyaan kedua yaitu petugas mampu menjawab setiap 

pertanyaan pelanggan, sebanyak 33 orang (33%) menjawab sangat 

setuju, 48 orang (48%) menjawab setuju, 12 orang (12%) menjawab 

netral, dan 6 orang (6%) menjawab tidak setuju. 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu pelanggan merasa aman dalam 

melakukan transaksi, sebanyak 32 orang (32%) menjawab sangat 

setuju, 50 orang (50%) menjawab setuju, 12 orang (12%) 

menjawab netral, dan 6 orang (6%) menjawab tidak setuju. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu PT. Indah Trans Tour and Travel 

memiliki citra yang positif di mata masyarakat, sebanyak 28 orang 

(28%) menjawab sangat setuju, 46 orang (46%) menjawab setuju, 

15 orang (15%) menjawab netral, 9 orang (9%) menjawab tidak 

setuju, dan 2 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju. 

Assurance (Jaminan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Jaminan merupakan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan PT. Indah Trans Tour and 

Travel untuk membantu para pelanggan, seperti pelayanan sopan, trampil 

dalam melaksanakan tugas dan pengetahuan memadai. Semakin tinggi jaminan 

yang diperlihatkan oleh para karyawan PT. Indah Trans Tour and Travel, maka 

akan memengaruhi kepuasan pelanggan. 
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 4.3.1.4 Pertanyaan mengenai variabel Emphaty (X4) 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden terhadap variabel Emphaty 

NO. Tanggapan 

S

S  S   N  TS  STS skor 
                  

 Pertanyaan F  % F  % F  % F  % F  %  
                  

1. Petugas dapat memahami 
kebutuhan spesifik pelanggan 

17  17 45  45 31  31 7  7    372 

                 

2. Petugas  memperlakukan  
pelanggan dengan penuh 
perhatian 

23  23 37  37 23  23 15  15 2  2 364 

                 
                  

3. Petugas mudah dihubungi 
pelanggan dan   mengutamakan   
kepentingan 

pelanggan 

18  18 48  48 22  22 12  12    372 

                 

                 
                  

4. Pelayanan  pada  pelanggan  
tidak membedakan status sosial 

17  17 45  45 31  31 7  7    372 

                 

                 370 

Sumber : data diolah, 2019 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanggapan konsumen 

terhadap variabel emphaty yang dimiliki PT. Indah Trans Tour and Travel 

berada pada range keempat (setuju). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu petugas dapat memahami kebutuhan 

spesifik pelanggan, sebanyak 17 orang (17%) menjawab sangat setuju, 

45 orang (45%) menjawab setuju, 31 orang (31%) menjawab netral, 

dan 7 orang (7%) menjawab tidak setuju. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu petugas memperlakukan pelanggan 

dengan penuh perhatian, sebanyak 23 orang (23%) menjawab sangat 

setuju, 37 orang (37%) menjawab setuju, 23 orang (23%) menjawab 

netral, 15 orang (15) menjawab tidak setuju, dan 2 orang (2%) 

menjawab sangat tidak setuju. 
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c. Pada pertanyaan ketiga yaitu petugas mudah dihubungi pelanggan 

dan mengutamakan kepentingan pelanggan, sebanyak 18 orang 

(18%) menjawab sangat setuju, 48 orang (48%) menjawab setuju, 

22 orang (22%) menjawab netral, dan 12 orang (12%) menjawab 

tidak setuju. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu Pelayanan pada pelanggan tidak 

membedakan status sosial, sebanyak 17 orang (17%) menjawab 

sangat setuju, 45 orang (45%) menjawab setuju, 31 orang (31%) 

menjawab netral, dan 7 orang (7%) menjawab tidak setuju. 

Emphaty (Empati) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan oleh karyawan PT. Indah Trans Tour and Travel, seperti perhatian 

kepada pelanggan, tanggung jawab keamanan dan kenyamanan serta 

mengutamakan kepentingan pelanggan. Semakin tinggi empati yang 

diperlihatkan oleh para karyawan PT. Indah Trans Tour and Travel, maka akan 

memengaruhi kepuasan pelanggan. 
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 4.3.1.5  Pertanyaan mengenai variabel Tangible (X5) 

Tabel 4.9 

Tanggapan responden terhadap variabel Tangible 

Sumber : data diolah, 2019 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel bukti fisik (tangible) yang dimiliki PT. Indah Trans Tour and 

Travel berada pada range keempat (setuju). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu penampilan petugas rapi dan 

profesional, sebanyak 23 orang (23%) menjawab sangat setuju, 57 

orang (57%) menjawab setuju, 14 orang (14%) menjawab netral, 

dan 6 orang (6%) menjawab tidak setuju. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu peralatan, perlengkapan, dan sarana 

yang modern, sebanyak 23 orang (23%) menjawab sangat setuju, 

52 orang (52%) menjawab setuju, 20 orang (20%) menjawab netral, 

dan 5 orang (5%) menjawab tidak setuju. 

NO.   Tanggapan    SS  S  N  TS  STS skor 
                      

  Pertanyaan    F  % F  % F  % F  % F  %  
                     

1. Penampilan petugas rapi dan 23  23 57  57 14  14 6  6    397 

 professional                     

2. Peralatan, perlengkapan dan sarana 23  23 52  52 20  20 5  5    393 

 yang modern                    
                     

3. Kondisi lingkungan gedung yang 30  30 54  54 9  9 7  7    407 

 bersih dan nyaman                    
                     

4. Petugas yang piket pelayanan selalu 
Mengenakan tanda pengenal yang 
jelas   mengenai   nama,   jabatan, 
kewenangan dan tanggung jawab. 

27  27 50  50 13  13 10  10    394 
                 

                 

                 

                      398 
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c. Pada pertanyaan ketiga yaitu kondisi lingkungan gedung yang bersih 

dan nyaman, sebanyak 30 orang (30%) menjawab sangat setuju, 54 

orang (54%) menjawab setuju, 9 orang (9%) menjawab netral, dan 7 

orang (7%) menjawab tidak setuju. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu petugas piket pelayanan selalu 

mengenakan tanda pengenal yang jelas mengenai nama, jabatan, 

kewenangan dan tanggung jawab., sebanyak 27 orang (27%) 

menjawab sangat setuju, 50 orang (50%) menjawab setuju, 13 orang 

(13%) menjawab netral dan 10 orang (10%) menjawab tidak setuju. 

 Tangible (Bukti fisik) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Bukti fisik merupakan fisik dari PT. Indah Trans Tour and Travel, 

seperti penataan interior dan eksterior yang baik, kerapian dan kebersihan 

ruangan serta teknologi yang digunakan canggih. Bukti fisik ini bisa 

memengaruhi kenyamanan dan kelancaran dalam memberikan pelayanan 

kepada setiap pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden 

yang menyatakan persetujuannya, artinya kondisi fisik pada PT. Indah Trans 

Tour and Travel sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Semakin 

mendukung kondisi fisik di PT. Indah Trans Tour and Travel, maka akan 

memengaruhi kepuasan pelanggan. 
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4.4. Pembahasan Kepuasan Pelanggan dan Perhitungan Skor Variabel (Y) 

Tabel 4.10 

Tanggapan responden terhadap variabel Kepuasan Pelanggan 

Sumber : data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan beberapa tanggapan 

responden terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). 

a. Pada pertanyaan pertama yaitu PT. Indah Trans Tour and Travel 

memberikan pelayanan jasa penerangan yang memuaskan sesuai 

dengan yang diharapkan, sebanyak 24 orang (24%) menjawab sangat 

setuju, 66 orang (66%) menjawab setuju, 7 orang (7%) menjawab 

netral, dan 3 orang (3%) menjawab tidak setuju. 

b. Pada pertanyaan kedua yaitu PT. Indah Trans Tour and Travel 

mempunyai jaringan yang cukup luas dan terjangkau, sebanyak 8 

NO. Tanggapan  SS   S  N  TS  STS skor 
                    

 Pertanyaan   F  % F  % F  % F  % F  %  
                  

1. Menurut kami selama ini PT. Indah 
Trans Tour and Travel memberikan 
pelayanan jasa yang memuaskan sesuai 
dengan yang diharapkan 

24  24 66  66 7  7 3  3    414 

                 

                 

                 
                  

2. Menurut kami PT. Indah Trans Tour 
and Travel mempunyai jaringan yang 
cukup luas dan terjangkau 

8  8 48  48 30  30 14  14    350 

                 
                 

3. Pihak  PT. Indah Trans Tour and Travel 
selalu menanggapi  keluhan kami 
dengan cepat dan tepat. 

12  12 50  50 27  27 11  11    363 

                 

4. Secara  keseluruhan kami menilai 
bahwa PT. Indah Trans Tour and 
Travel memiliki citra yang positif dan 
baik. 

13  13 27  27 37  37 22  22 1  1 329 
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orang (8%) menjawab sangat setuju, 48 orang (48%) menjawab 

setuju, 30 orang (30%) menjawab netral, dan 14 orang (14%) 

menjawab tidak setuju. 

c. Pada pertanyaan ketiga yaitu PT. Indah Trans Tour and Travel selalu 

menanggapi keluhan kami dengan cepat dan tepat, sebanyak 12 orang 

(12%) menjawab sangat setuju, 50 orang (50%) menjawab setuju, 27 

orang (27%) menjawab netral, dan 11 orang (11%) menjawab tidak 

setuju. 

d. Pada pertanyaan keempat yaitu secara keseluruhan kami menilai 

bahwa PT. Indah Trans Tour and Travel memiliki citra yang positif 

dan baik, sebanyak 13 orang (13%) menjawab sangat setuju, 27 orang 

(27%) menjawab setuju, 37 orang (37%) menjawab netral, 22 orang 

(22%) menjawab tidak setuju, dan 1 orang (1%) menjawab sangat 

tidak setuju. 

 

4.4 Metode Analisis Data 

  4.4.1 Hasil Analisis Regresi  

Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan baik untuk variabel 

terikat (Y) maupun variabel bebas (X) yang diolah dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 24.0, maka diperoleh hasil perhitungan regresi linear 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Rekapitulasi Hasil Analisa Regresi Berganda 

Coefficients (a) 

  Unstandardized Standardized   

  Coefficients Coefficients   

   Std.    
Model  B Error Beta T Sig. 

1 (Constant) 4,624 1,516  3,049 0,003 

 RELIABILITY 0,229 0,071 0,240 3,233 0,002 

 RESPONSIVENESS 0,182 0,090 0,151 2,033 0,045 

 ASSURANCE 0,353 0,052 0,457 6,794 0,000 

 EMPHATY -0,392 0,052 -0,527 -7,558 0,000 

 TANGIBLE 0,200 0,059 0,236 3,379 0,001 

a Dependent Variable: KEPUASAN_PELANGGAN 

Sumber : Data diolah SPSS 24, 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

Y = 4,624 + 0,229X1 + 0,182X2 + 0,353X3 - 0,392X4 + 0,200X5 + 1,516 

Dimana : 

4,624 = variabel independen yaitu kepuasan pelanggan yang terdiri 

dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangible 

mempunyai hubungan positif dengan peningkatan kepuasan 

pelanggan. Nilai konstanta kepuasan pelanggan sebesar 4,624 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pelayanan jasa 

diberikan akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang 

dirasakan oleh pelanggan. 
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0,229X1 = besarnya koefisien variabel reliability yang berarti setiap 

peningkatan variabel reliability sebesar 1%, maka kepuasan 

pelanggan meningkat 0,229 dengan asumsi variabel lainnya 

(responsiveness, assurance, emphaty dan tangible) konstan. 

0,182X2 = besarnya koefisien variabel responsiveness yang berarti setiap 

peningkatan variabel responsiveness sebesar 1%, maka kepuasan 

pelanggan meningkat 0,182 dengan asumsi variabel lainnya 

(reliability, assurance, emphaty dan tangible) konstan. 

0,353X3 = besarnya koefisien variabel assurance yang berarti setiap 

peningkatan variabel assurance sebesar 1%, maka kepuasan 

pelanggan meningkat 0,353 dengan asumsi variabel lainnya 

(reliability, responsiveness, emphaty dan tangible) konstan. 

-0,392X4 = besarnya koefisien variabel emphaty yang berarti setiap 

peningkatan variabel emphaty sebesar 1%, maka kepuasan 

pelanggan akan menurun 0,392 dengan asumsi variabel lainnya 

(reliability, responsiveness, assurance, dan tangible) konstan. 

0,200X5 = besarnya koefisien variabel tangible yang berarti setiap peningkatan 

variabel tangible sebesar 1%, maka kepuasan pelanggan meningkat 

0,200 dengan asumsi variabel lainnya (reliability, esponsiveness, 

assurance, dan emphaty) konstan. Standar error sebesar 1,516 



69 

 

 

 

artinya seluruh variabel yang dihitung dalam uji SPSS memiliki 

tingkat variabel pengganggu sebesar 1,516. 

Hasil regresi berganda di atas menunjukkan bahwa variabel bebas 

yakni reliability, responsivenss, assurance, dan tangible berpengaruh positif 

terhadap variabel terikat yakni kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel 

emphaty berpengaruh negatif terhadap kepuasan pelanggan. Di mana setiap 

kenaikan yang terjadi pada variabel bebas akan diikuti pula oleh kenaikan 

variabel terikat. Selain itu dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa variabel bebas 

yang dominan adalah variabel assurance sebesar 0,353. 

4.4.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefesien 

determinasi dapat dilihat pada r square dan dinyatakan dalam presentase. Hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 

Model Summary(b) 

   Adjusted R Std. Error of  

Model R R Square Square the Estimate Durbin-Watson 
      

1 ,782(a) ,612 ,591 1,515 1,875 
      

a Predictors: (Constant), TANGIBLE, EMPHATY, ASSURANCE, RELIABILITY, 
RESPONSIVENESS  

b Dependent Variable: KEPUASAN_PELANGGAN 

Sumber : Data diolah, 2019 
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Nilai r square sebesar 0,612, yang artinya variabel Realibility, 

Responsiveness, Assurance, Emphaty dan Tangible mampu menjelaskan 

kepuasan pelanggan pada PT. Indah Trans Tour and Travel sebesar 61,2%, 

sementara sisanya sebesar 38,8% (100%-61,2%) kepuasan pelanggan PT. 

Indah Trans Tour and Travel dijelaskan oleh faktor selain kualitas pelayanan. 

 4.4.3 Uji F 

Uji simultan atau uji F merupakan uji secara bersama-sama untuk 

menguji signifikan pengaruh variabel kualitas jasa yang terdiri atas reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, tangible serta bersama-sama terhadap 

variabel kepuasan pelanggan. 

Tabel 4.13 

Rekapitulasi hasil Uji F 

ANOVA(b) 

  Sum of   Mean   

Model  Squares df  Square F Sig. 

1 Regression 339,601  5 67,920 29,598 0,000 

 Residual 215,709  94 2,295   

 Total 555,310  99    
a Predictors: (Constant), TANGIBLE, EMPHATY, ASSURANCE, RESPONSIVENESS, 

REALIBILITY  

b Dependent Variable: KEPUASAN_PELANGGAN 

 

Sumber: Data diolah, 2019 
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Langkah-langkah untuk melakukan uji F sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho = Kualitas pelayanan secara simultan tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha = Kualitas pelayanan secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Tingkat signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05 (α = 5 %) dan pada tabel 

5.13, tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau sebesar 0% artinya bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0 %. 

3. Menentukan Ftabel 

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 %, α = 5 %, df 1 dapat 

ditentukan dengan persamaan berikut : 

df 1 = jumlah variabel; artinya df 1 = 5 

sedangkan, df 2 = n-k-1; artinya df 2 = 94; (100-5-1) 

jadi, dapat dilihat pada tabel F pada kolom 5 baris 94 yakni 2,31 atau 

dapat dicari pada program Ms. Excel dengan cara mengetik pada cell 

kosong = finv(0.05,5,94) lalu tekan enter. Hasilnya adalah 2,31127. 

4. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel Ho ditolak jika Fhitung > Ftabel 
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5. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel  

6. Nilai Fhitung > Ftabel (29,598 > 2,31) 

Secara teoritis kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, seperti yang dikatakan Rangkuti (2004:56) bahwa 

kepuasan pelanggan perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil 

yang dirasakan. Yakni mengenai apa yang telah dirasakan pelanggan atas 

pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang mereka inginkan. 

Berdarkan pengujian statistik dengan metode uji F, di mana tingkat signifikan 

yang diperoleh lebih kecil yakni sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 5 % 

atau 0,05 dan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel, di mana Fhitung sebesar 

29,598 lebih besar dari Ftabel yakni 2,31, maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima atau kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori dan hasil statistik 

penelitian berdasarkan uji F, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan jasa. 

4.4.4 Uji t 

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh secara sendiri-sendiri 

variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil pengolahan dengan program 

SPSS 13 maka di dapat hasil uji – t, yang hasilnya dirangkum pada tabel berikut 

ini : 
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Tabel 4.14 

Hasil uji t 

  Unstandardized Standardized   

  Coefficients Coefficients   

   Std.    
Model  B Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 4,624 1,516  3,049 0,003 

 RELIABILITY 0,229 0,071 0,240 3,233 0,002 

 RESPONSIVENESS 0,182 0,090 0,151 2,033 0,045 

 ASSURANCE 0,353 0,052 0,457 6,794 0,000 

 EMPHATY -0,392 0,052 -0,527 -7,558 0,000 

 TANGIBLE 0,200 0,059 0,236 3,379 0,001 

a Dependent Variable: KEPUASAN_PELANGGAN 

Sumber : Data diolah 2019 

Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel Reliability sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho1 = Variabel Reliability secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha1 = Variabel Reliability secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). 

Berdasarkan tabel 4.14 signifikansi variabel Realibility sebesar 

0,002 artinya variabel Realibility lebih besar dari tingkat 

signifikansi sehingga dapat dikatakan bahwa Ho diterima. 

3. Menenentukan thitung 
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Berdasarkan tabel 4.14, maka thitung untuk variabel Realibility 

sebesar 3,233. 

4. Menentukan ttabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 

dengan derajat kebebasan (df) = n–k-1 atau 100-5-1= 94. 

Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh 

untuk ttabel sebesar 1,98552 (1,986). 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak jika –thitung < -ttabel / thitung > ttabel 

6. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Nilai thitung > ttabel(3,233 > 1,986) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa Realibility merupakan bagian dari 

kualitas pelayanan. Di mana Realibility merupakan keandalan para karyawan 

dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para 

pelanggan. Semakin tinggi tingkat keandalan yang diberikan, maka tingkat 

kepuasan pelanggan akan meningkat. Hal ini terjadi karena pelanggan merasa 

bahwa pelayanan yang mereka dapatkan sesuai dengan harapannya. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada 

tabel 4.14, kita dapat melihat pengaruh realibility dengan memerhatikan nilai 
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thitung dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. Berdasarkan tabel 4.14, t 

hitung untuk variabel realibility sebesar 3,233. Untuk mengetahui pengaruh 

variabel ini dengan menggunakan thitung, maka kita harus membandingkan antara 

thitung dan ttabel. Apabila thitung > ttabel, maka variabel tersebut punya pengaruh 

terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui nilai ttabel, maka dapat digunakan 

persamaaan sebagai berikut; df: n – k – 1, di mana n merupakan total sampel, k 

adalah jumlah variabel independen. Jadi df = 100 – 5 – 1= 94. Jadi dapat kita 

lihat pada tabel t pada df 94. Berdasarkan tabel, nilai ttabel yang diperoleh adalah 

1,986. 

Perbandingan thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari nilai 

ttabel, yakni 3,233 >1,986. Jadi berdasarkan perbandingan nilai thitung  dan ttabel, 

dapat disimpulkan bahwa variabel realibility memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat 

signifikansi berada dibawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut 

berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil 

penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,002 atau 0,2%. Jadi dapat 

dikatakan bahwa tingkat signifikansi variabel realibility berada dibawah standar, 

artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa benar realibility memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 
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 Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel Responsiveness sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis 

Ho2 = Variabel Responsiveness secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Ha2 = Variabel Responsiveness secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). 

Berdasarkan tabel 4.14 signifikansi variabel Responsiveness 

sebesar 0,045 artinya variabel Responsiveness lebih besar dari 

tingkat signifikansi sehingga dapat dikatakan bahwa Ho 

diterima. 

3. Menenentukan thitung 

Berdasarkan tabel 4.14, maka thitung untuk variabel 

Responsiveness sebesar 2,033. 

4. Menentukan ttabel 
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Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) = n–k-1 atau 100-5-1= 94. Dengan 

pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk 

ttabel sebesar 1,98552 (1,986). 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak jika –thitung < -ttabel / thitung > ttabel 

6. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Nilai thitung > ttabel(2,033 > 1,986) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa Responsiveness merupakan bagian 

dari kualitas pelayanan. Di mana Responsiveness merupakan keinginan 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. Semakin tinggi tingkat ketanggapan yang diberikan, maka tingkat 

kepuasan pelanggan akan meningkat. Hal ini terjadi karena pelanggan merasa 

bahwa pelayanan yang mereka dapatkan sesuai dengan harapannya. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang 

terdapat pada tabel 4.14, kita dapat melihat pengaruh Responsiveness dengan 

memerhatikan nilai thitung dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.14, t hitung untuk variabel Responsiveness sebesar 

2,033. Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan thitung, 

maka kita harus membandingkan antara thitung dan ttabel. Apabila thitung > ttabel, 
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maka variabel tersebut punya pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai ttabel, maka dapat digunakan persamaaan sebagai berikut; df: 

n – k – 1, di mana n merupakan total sampel, k adalah jumlah variabel 

independen. Jadi df = 100 – 5 – 1= 94. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 

94. Berdasarkan tabel, nilai ttabel yang diperoleh adalah 1,986. 

Perbandingan thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari 

nilai ttabel, yakni 2,033 >1,986. Jadi berdasarkan perbandingan nilai thitung  dan 

ttabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Responsiveness memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat 

signifikansi berada dibawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut 

berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil 

penelitian diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,045 atau 4,5%. Jadi dapat 

dikatakan bahwa tingkat signifikansi variabel Responsiveness berada dibawah 

standar, artinya variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa benar Responsiveness memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel Assurance sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho3 = Variabel Assurance secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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Ha3 = Variabel Assurance secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). 

Berdasarkan tabel 4.14 signifikansi variabel Assurance sebesar 

0,000 artinya variabel Assurance lebih besar dari tingkat 

signifikansi sehingga dapat dikatakan bahwa Ho diterima. 

3. Menenentukan thitung 

Berdasarkan tabel 4.14, maka thitung untuk variabel Assurance 

sebesar 6,794. 

4. Menentukan ttabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) = n–k-1 atau 100-5-1= 94. Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 

1,98552 (1,986). 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak jika –thitung < -ttabel / thitung > ttabel 

6) Membandingkan thitung dengan ttabel 

Nilai thitung > ttabel(6,794 > 1,986) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa Assurance merupakan bagian dari 

kualitas pelayanan. Di mana Assurance (jaminan) merupakan pengetahuan, 
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kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan 

untuk membantu para pelanggan. Semakin tinggi jaminan yang diberikan, 

maka tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat. Hal ini terjadi karena 

pelanggan merasa bahwa pelayanan yang mereka dapatkan sesuai dengan 

harapannya. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang 

terdapat pada tabel 4.14, kita dapat melihat pengaruh Assurance dengan 

memerhatikan nilai thitung dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.14, t hitung untuk variabel Assurance sebesar 

6,794. Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan thitung, 

maka kita harus membandingkan antara thitung dan ttabel. Apabila thitung > ttabel, 

maka variabel tersebut punya pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai ttabel, maka dapat digunakan persamaaan sebagai berikut; df: 

n – k – 1, di mana n merupakan total sampel, k adalah jumlah variabel 

independen. Jadi df = 100 – 5 – 1= 94. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 

94. Berdasarkan tabel, nilai ttabel yang diperoleh adalah 1,986. 

Perbandingan thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari 

nilai ttabel, yakni 6,794 >1,986. Jadi berdasarkan perbandingan nilai thitung  dan 

ttabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Assurance memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada di 

bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap 



81 

 

 

 

variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau 0%. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat 

signifikansi variabel Assurance berada dibawah standar, artinya variabel ini 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa benar Assurance memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel Emphaty sebagai berikut : 

1. Hipotesis 

Ho4 = β, Variabel Emphaty secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha4 = β, Variabel Emphaty secara parsial mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). 

Berdasarkan tabel 5.15 signifikansi variabel Emphaty sebesar 0,000 

artinya variabel Emphaty lebih besar dari tingkat signifikansi 

sehingga dapat dikatakan bahwa Ho diterima. 

3. Menenentukan thitung 

Berdasarkan tabel 5.15, maka thitung untuk variabel Emphaty 

sebesar [-7,558]. 
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4. Menentukan ttabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) = n–k-1 atau 100-5-1= 94. Dengan pengujian 

2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk ttabel sebesar 

1,98552 (1,986). 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak jika –thitung < -ttabel / thitung > ttabel 

6. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Nilai thitung > ttabel( [-7,558] > 1,986) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa Emphaty merupakan bagian dari 

kualitas pelayanan. Di mana Emphaty merupakan perhatian yang diberikan 

secara pribadi, memahami kebutuhan para pelanggan serta komunikasi yang 

baik. Semakin tinggi empati yang diperlihatkan, maka tingkat kepuasan 

pelanggan akan meningkat. Hal ini terjadi karena pelanggan merasa bahwa 

pelayanan yang mereka dapatkan sesuai dengan harapannya. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang 

terdapat pada tabel 4.14, kita dapat melihat pengaruh Emphaty dengan 

memerhatikan nilai thitung dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.14, thitung untuk variabel Emphaty sebesar [-7,558]. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan thitung, maka kita 
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harus membandingkan antara thitung dan ttabel. Apabila thitung > ttabel, maka 

variabel tersebut punya pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai ttabel, maka dapat digunakan persamaaan sebagai berikut; df: 

n – k – 1, di mana n merupakan total sampel, k adalah jumlah variabel 

independen. Jadi df = 100 – 5 – 1= 94. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 

94. Berdasarkan tabel, nilai ttabel yang diperoleh adalah 1,986. 

Perbandingan thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari 

nilai ttabel, yakni [-7,558] >1,986. Jadi berdasarkan perbandingan nilai thitung  

dan ttabel, dapat disimpulkan bahwa variabel Emphaty memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada di 

bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap 

variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau 0%. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat 

signifikansi variabel Emphaty berada dibawah standar, artinya variabel ini 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa benar Emphaty memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Langkah-langkah melakukan uji t untuk variabel Tangible sebagai berikut : 

1. Hipotesis 
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Ho5 = Variabel Tangible secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha5 = Variabel Tangible secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 (α = 5%). 

Berdasarkan tabel 5.15 signifikansi variabel Tangible sebesar 0,001 

artinya variabel Tangible lebih besar dari tingkat signifikansi 

sehingga dapat dikatakan bahwa Ho diterima. 

3. Menenentukan thitung 

Berdasarkan tabel 5.15, maka thitung untuk variabel Tangible sebesar 

3,379. 

4. Menentukan ttabel 

Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) = n–k-1 atau 100-5-1= 94. Dengan 

pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk ttabel 

sebesar 1,98552 (1,986). 

5. Kriteria pengujian 

Ho diterima jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

Ho ditolak jika –thitung < -ttabel / thitung > ttabel 
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6. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Nilai thitung > ttabel(3,379 > 1,986) 

Berdasarkan teori, dijelaskan bahwa Tangible merupakan bagian dari 

kualitas pelayanan. Di mana Tangible merupakan bukti fisik dari perusahaan 

berupa penataan interior, kerapian dan kebersihan serta tehnologi yang 

canggih. Semakin mendukung kondisi fisik perusahaan maka tingkat kepuasan 

pelanggan akan meningkat. Hal ini terjadi karena pelanggan merasa bahwa 

pelayanan yang mereka dapatkan sesuai dengan harapannya. 

Apabila kita melakukan analisis berdasarkan hasil penelitian yang 

terdapat pada tabel 4.14, kita dapat melihat pengaruh Tangible dengan 

memerhatikan nilai thitung dan tingkat signifikansi dari variabel tersebut. 

Berdasarkan tabel 4.14, thitung untuk variabel Emphaty sebesar 3,379. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel ini dengan menggunakan thitung, maka kita 

harus membandingkan antara thitung dan ttabel. Apabila thitung > ttabel, maka 

variabel tersebut punya pengaruh terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai ttabel, maka dapat digunakan persamaaan sebagai berikut; df: 

n – k – 1, di mana n merupakan total sampel, k adalah jumlah variabel 

independen. Jadi df = 100 – 5 – 1= 94. Jadi dapat kita lihat pada tabel t pada df 

94. Berdasarkan tabel, nilai ttabel yang diperoleh adalah 1,986. Perbandingan 

thitung dan ttabel dapat kita lihat bahwa nilai thitung > dari nilai ttabel, yakni 3,379 
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>1,986. Jadi berdasarkan perbandingan nilai thitung  dan ttabel, dapat disimpulkan 

bahwa variabel Tangible memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada di 

bawah atau lebih kecil dari 5%, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap 

variabel dependen dan begitupula sebaliknya. Dari hasil penelitian diperoleh 

tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau 0,1%. Jadi dapat dikatakan bahwa 

tingkat signifikansi variabel Tangible berada dibawah standar, artinya variabel 

ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

Dari penjelasan secara teori dan hasil statistik dari penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa benar Tangible memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan pada PT. Indah Trans 

Tour and Travel , diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan dengan 

menggunakan point-point penilaian yakni ; realibility, 

responsiveness, assurance, emphaty dan tangible. Telah dijalankan 

dengan baik oleh perusahaan hal ini ditunujukan dengan nilai pada 

masing-masing variabel poin penilaian bernilai positif. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan kualitas pelayanan pada PT. Indah Trans 

Tour and Travel sangat memuaskan. 

2. Dari lima variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada 

PT. Indah Trans Tour and Travel, variabel yang paling dominan 

adalah variabel Assurance (Jaminan) berdasarkan hasil uji t. 

Variabel Assurance (Jaminan) mempunyai nilai thitung (6,794) > ttabel 

(1,986) paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan 

signifikan yang disyaratkan. 
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3. Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Indah Trans Tour and Travel , diperoleh 

hasil bahwa variabel kualitas pelayanan  yakni realibility, 

responsiveness, assurance, emphaty dan tangible berpengaruh  

signifikan terhadap kepuasan pelanggan, artinya apabila kualitas 

pelayanan bernilai baik, maka kepuasan pelanggan juga meningkat, 

dan jika kualitas pelayanan turun, maka kepuasan pelanggan juga 

menurun. 

 

5.2. SARAN 

Agar PT. Indah Trans Tour and Travel bisa lebih meningkatkan kepuasan 

pelanggan atas kualitas pelayanan yang diberikan, maka perlu melakukan beberapa 

langkah perbaikan sebagai berikut : 

1. Assurance mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan pelanggan. 

Indikator jaminan yang dominan adalah karyawan trampil dan mempunyai 

pengetahuan yang memadai. Untuk itu sebaiknya, karyawan tetap 

mempertahankan pola kerja selama ini, yaitu trampil dan senantiasa tetap 

meningkatkan pengetahuannya yang salah satunya dapat diperoleh melalui 

berbagai pelatihan yang diadakan oleh perusahaan. 

2. Responsiveness mempunyai pengaruh terbesar kedua terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikator daya tanggap yang dominan adalah kecepatan 
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karyawan dalam melayani kepentingan pelanggan serta kemampuan dan 

kemauan karyawan menjalin komunikasi. Untuk itu, sebaiknya karyawan 

lebih cepat dalam melayani pelanggan, seperti perlu ada bagian customer 

service yang bertugas mengatasi keluhan atau permasalahan yang dihadapi 

pelanggan serta bertugas memberikan informasi kepada pelanggan yang 

berkaitan dengan pembayaran tagihan, dan karyawan yang bertugas di 

bagian customer service harus mempunyai kemampuan komunikasi yang 

baik sehingga bisa lancar dalam berkomunikasi dengan pelanggan. 

3. Tangible mempunyai pengaruh terbesar ketiga terhadap kepuasan 

pelanggan. Indikator bukti fisik yang dominan adalah ruang interior dan 

eksterior dan kebersihan ruang pelayanan. Untuk itu sebaiknya dalam 

melakukan penataan interior dan eksterior tetapi rapi, seperti, kursi untuk 

tempat duduk pelanggan ditata secara per baris sehingga lebih rapi serta 

setiap ruangan selalu dibersihkan setiap saat agar terlihat bersih dan 

menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam memberikan pelayanan 

seperti pelangganan nomor antrian secara elektronik. 

4. Sebaiknya perusahaan berusaha mempertahankan kinerjanya dan 

senantiasa memperhatikan atribut yang memengaruhi kepuasan pelanggan 

agar tercipta kesesuaian antara persepsi dan harapan pelanggan. 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Yadi afriadi, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1985. 

Menyelesaikan  pendidikan sekolah dasar di SD Kebon Gedang 

Bandung, SMP 43 Bandung, SMU Ywka Bandung, Politeknik LP3I 

Bandung,  Program Studi Manajemen Informatika dengan 

konsentrasi Multimedia. Kemudian melanjutkan studi alih jenjang di 

Universitas Winaya Mukti program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Penulis Pernah bekerja di perusahaan PT Infomedia divisi PDB sebagai bagian Distribusi 

buku Yellow Pages Penulis pernah bekerja di PT Telekomunikasi tbk di divisi General 

Affairs, sebagai pembantu staff officer 1.  

Saat ini  penulis bekerja di PT Graha Sarana duta di divisi Building manajemen. Penulis 

pemilik usaha dari Indahtrans Tour dan Travel bandung Kemudian pada tahun 2018 

kembali melanjutkan kuliah jenjang strata I dengan mengambil jurusan Manajemen di 

Fakultas Ekonomi Universitas  Winaya Mukti Bandung. Sering mengikuti seminar 

maupun pelatihan motivasi dan komunikasi serta menjadi panitia dalam kegiatan seminar 

dan event 

  



 

 

 

 

Lampiran : 

 

KepadaYth :Bapak/Ibu/Sdr/i Responden 

Salam sejahtera saya sampaikan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan 

dan anugerah-YA, Amiin 

Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri, sebagai berikut : 

Nama : Yadi Afriadi 

NPM : 4122.4.18.11.0178 

Alamat : Cluster Bali 2 Blok Sanur A 48 

No. Telp : 082126060084 

Dalam rangka penyelesaian studi pada perguruan tinggi Universitas 

winaya Mukti Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Jurusan 

Manajemen. Saya bermaksud untuk melakukan penelitian dengan menggukan 

kuisioner, apabila Bapa/Ibu berkenan utuk mengisi kuisioner yang saya bagikan 

ini, saya menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu. 

Pada saat ini sedang menyusun Skripsi dengan judul : 

“ PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

PELANGGAN PADA PT. INDAH TRANS TOUR AND TRAVEL”. 

Saya sangat mengharapkan partisipasi anda untuk dapat meluangkan 

sedikit waktu dan dapat membantu saya dalam menjawab beberapa 

pertanyaan. 

Adapun pertanyaan mengenai identitas responden yang ada di dalam 

kuesioner ini bersifat pertanyaan tertutup, maka identitas responden akan 

dirahasiakan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Identitas Responden 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang ada 

atau memberikan tanda benar (√) pada jawaban yang dipilih. 

2. Pertanyaan Mengenai Kualitas Pelayanan 

Isilah pertanyaan dengan member tanda benar (√) pada jawaban yang 

menurut anda benar. 

3. Kriteria penilaian mengacu pada tabel berikut : 

1 = SangatTidakSetuju (STS) 

2 = TidakSetuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = SangatSetuju (SS) 

 

 

  



 

 

 

 

SURVEY PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN 

PELANGGAN PT. INDAH TRANS TOUR AND TRAVEL 

 

Identitas Responden 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mengisi ititik-titik yang ada atau 

memberikan tanda benar (√) pada jawaban yang dipilih. 

1. JenisKelamin :   a. Pria 
     

b. Wanita      

2. PendidikanTerakhir : 

  

a. SD 
  

  

     

b. SMP 
     

     

c. SMA      

     

d. Sarjana 1      

     

e. Pascasarjana      

3. Profesi/PekerjaanAnda : 

  

a. Pelajar/Mahasiswa   

     

b. Pegawai/Karyawan      

     

c. Wiraswasta      

     

d. Lain-lain      

4. Melakukan perjalanan /bulan : 

  

a. tidak Pernah   

     

b. 1 sampai 2x /bulan      

     

c. 2 sampai 5x /bulan      

     

d. lebiih dari 5x /bulan      

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

A. REALIBILITY 
 

NO.  PERTANYAAN  SS S CS TS STS 

          

1. Jadwal keberangkatan sesuai dengan  waktu  

yang  telah  ditetapkan setelah lunas 

membayar persyaratan 

     

      

2. Pelayanan pengaduan cepat dan handal      

3. Info   tagihan/billing sesuai dengan 

pemakaian 

     

      

4. Bila terjadi kesalahan pencatatan  
secepatnya akan dicek ulang. 

     

      

B. RESPONSIVENESS       
         

NO.  PERTANYAAN  SS S CS TS STS 

         

1. Kesiapan petugas dalam   melayani      

 pelanggan         
       

2. Kemauan untuk membantu pelanggan      

       

3. Cepat merespon pelanggan yang datang      

       

4. Petugas memberi informasi yang jelas dan      

 mudah dimengerti oleh pelanggan.       



 

 

 

 

C. ASSURANCE        

NO.  PERTANYAAN  SS S CS TS STS 

         

1. Petugas mampu menanamkan      

 kepercayaan kepada pelanggan       

2. Petugas mampu menjawab setiap      

 pertanyaan pelanggan        

3. Pelanggan merasa aman dalam melakukan      

 transaksi         

4. 
PT. Indah Trans Tour and Travel memiliki 
citra yang      

 positif di mata masyarakat       

 

 

D. EMPHATY 

 

E.  TANGIBLE 

NO.  PERTANYAAN   SS S CS TS STS 
         

1. Petugas dapat  memahami kebutuhan 
spesifik pengguna  jasa 

     

      

2. Petugas memperlakukan pelanggan      

 dengan penuh perhatian        

3. Petugas mudah dihubungi pelanggan dan 
mengutamakan kepentingan pelanggan 

     

      

4. Pelayanan pada pelanggan tidak      

 membedakan status sosial        

NO.  PERTANYAAN   SS S CS TS STS 

1. Penampilan petugas rapi dan professional      

       



 

 

 

 

 

 

F. KEPUASAN PELANGGAN 

 

2. Peralatan, perlengkapan dan sarana yang      

 modern          

       

3. Kondisi lingkungan gedung yang bersih      

 dan nyaman         

          

4. Petugas selalu mengenakan tanda pengenal 
yang jelas mengenai nama, jabatan, 
kewenangan dan tanggung jawab. 

     

      

NO.  PERTANYAAN  SS S CS TS STS 

       

1. 

Menurut  kami  selama  ini  PT.  Indah Trans 

Tour and Tarvel memberikan pelayanan jasa 

yag memuaskan sesuai dengan yang 

diharapkan      

       

2. 

Menurut  kami  PT.  Indah TransTour and 

Tavel mempunyai jaringan yang cukup luas       

       

3. 

Pihak   PT.  Indah TransTour and Tavel 

selalu menanggapi keluhan kami dengan 

cepat      

       

4. Secara keseluruhan kami menilai bahwa      

 

PT. Indah Trans Tour and Travel memiliki 

citra yang positif dan baik      



   

 

 

 

No 

  REALIBILITY  RESPONSIVENESS ASSURANCE EMPHATY   TANGIBLE KEPUASAN PELANGGAN 

                                

 1 2  3 4 

TOTA

L 1  2 3 4 

TOTA

L 1 2 3 4 

TOTA

L 1 2 3 4 

TOTA

L 1 2 3 4 

TOTA

L 1 2 3 4 TOTAL 

1 4 4  4 5 17 4  4 4 5 17 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 5 3 4 5 17 4 4 5 2 15 

2 4 4  4 2 14 4  5 3 4 16 4 4 4 3 15 4 5 4 2 15 4 3 5 4 16 5 4 4 3 16 

3 4 4  4 4 16 5  4 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 3 3 14 4 4 5 5 18 5 2 4 5 16 

4 4 4  4 5 17 5  4 2 4 15 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 5 4 17 4 2 2 5 13 

5 4 4  4 4 16 4  4 4 5 17 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

6 4 3  3 4 14 4  4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 

7 4 4  5 5 18 4  4 4 3 15 4 5 4 4 17 3 5 5 4 17 4 4 4 5 17 4 3 5 2 14 

8 3 4  4 4 15 4  3 3 3 13 4 4 3 4 15 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 5 3 2 13 

9 2 3  3 3 11 3  3 3 3 12 5 5 5 3 18 3 3 4 3 13 4 2 4 4 14 3 3 3 4 13 

10 4 4  4 5 17 4  4 4 5 17 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 4 3 5 5 17 4 4 4 2 14 

11 4 3  3 4 14 5  5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 

12 4 4  4 4 16 4  4 5 5 18 4 3 4 4 15 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 4 4 4 2 14 

13 2 3  4 2 11 4  4 5 4 17 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 3 2 3 2 10 

14 2 2  3 3 10 5  5 5 5 20 2 2 4 2 10 4 3 4 4 15 4 2 4 4 14 2 2 3 3 10 

15 4 4  4 3 15 4  5 4 5 18 5 5 5 5 20 3 3 4 4 14 5 5 5 4 19 4 4 4 5 17 

16 4 4  4 4 16 5  5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 4 18 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 



 

 

 

 

17 4 4  5 3 16 3  3 3 3 12 4 4 5 5 18 3 2 2 3 10 3 3 2 2 10 4 4 4 4 16 

18 3 4  4 3 14 4  4 4 4 16 5 4 3 4 16 4 2 2 2 10 3 3 2 2 10 4 4 4 2 14 

19 4 5  4 4 17 4  3 4 5 16 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 5 4 3 16 

20 4 4  3 5 16 4  3 5 5 17 3 3 3 3 12 4 5 5 5 19 4 3 5 4 16 3 3 3 4 13 

21 4 4  4 2 14 5  3 5 5 18 4 4 5 4 17 4 4 4 5 17 3 4 5 5 17 3 3 3 3 12 

22 4 5  4 3 16 4  4 3 4 15 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 3 5 5 17 4 4 3 3 14 

23 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 

24 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 2 2 3 10 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 

25 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 3 4 3 2 12 

26 3 3 2 2 10 4 4 4 4 16 2 2 3 3 10 3 4 4 4 15 2 2 2 2 8 3 2 4 1 10 

27 3 3 3 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 2 3 4 13 2 3 3 2 10 4 4 4 2 14 

28 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 3 3 3 3 12 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 3 2 2 3 10 

29 5 5 5 5 20 3 4 4 4 15 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 4 4 3 5 16 

30 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 2 2 4 2 10 3 3 2 2 10 

31 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 2 2 2 4 8 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 

32 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 4 4 4 2 14 3 3 4 3 13 2 3 3 2 10 

33 5 5 5 4 19 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 5 3 16 

34 3 2 4 2 11 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 3 4 3 4 14 3 3 2 2 10 4 4 3 3 14 

35 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 4 5 17 

36 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 3 2 3 2 10 5 5 5 5 20 5 3 4 3 15 



 

 

 

 

37 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 3 3 4 4 14 3 2 2 3 10 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 

38 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 3 3 2 2 10 2 4 3 3 12 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 

39 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 2 2 2 2 8 3 2 2 3 10 3 4 3 3 13 3 4 3 2 12 

40 4 4 4 2 14 3 4 4 2 13 3 3 3 1 10 2 1 4 3 10 5 5 5 5 20 4 4 4 2 14 

41 2 2 5 5 14 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 2 13 

42 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 2 2 3 10 5 5 5 5 20 5 3 3 3 12 3 2 2 3 10 

43 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 3 4 3 14 

44 2 2 3 3 10 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 

45 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 

46 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 

47 4 5 4 4 17 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 4 4 4 5 17 

48 5 4 4 4 17 4 5 5 5 19 4 4 4 3 15 4 5 4 4 17 5 5 5 5 20 3 3 4 3 13 

49 5 5 4 4 18 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 

50 4 3 5 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 3 3 4 4 14 

51 3 3 3 2 11 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 2 2 3 10 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 

52 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 

53 4 3 4 2 13 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 3 2 2 3 10 

54 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 3 4 13 4 4 2 4 14 3 3 3 3 12 

55 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 2 2 10 4 4 4 4 16 5 5 5 3 18 

56 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 3 2 2 3 10 4 4 4 2 14 3 3 4 4 14 

57 3 5 5 5 18 5 5 5 2 17 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 



 

 

 

 

58 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 4 4 4 5 17 4 4 2 2 12 

59 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 2 4 4 14 

60 5 4 3 3 15 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 2 2 3 3 10 

61 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 3 2 2 10 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 2 3 3 2 10 

62 2 3 3 3 11 4 4 4 4 16 3 4 2 1 10 4 5 4 3 16 4 5 5 4 18 3 3 3 3 12 

63 3 3 4 3 13 4 4 3 4 15 2 3 3 2 10 3 4 3 3 13 3 4 3 4 14 3 3 2 3 11 

64 4 3 3 4 14 3 3 4 4 14 3 2 3 2 10 4 4 3 4 15 4 3 4 3 14 4 4 3 3 14 

65 4 3 3 3 13 2 4 4 4 14 3 2 2 3 10 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 

66 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 2 2 3 10 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 

67 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 3 3 3 3 12 4 4 4 3 14 4 2 4 4 15 

68 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 2 4 4 4 14 

69 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 3 3 4 4 14 2 2 3 3 10 

70 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 4 4 4 3 15 

71 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 

72 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 2 2 4 2 10 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 2 4 3 5 14 

73 4 5 5 5 19 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 2 3 3 2 10 4 5 5 3 17 4 4 4 4 16 

74 4 4 4 4 16 4 5 5 5 18 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 2 13 

75 4 4 2 2 12 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 4 4 2 14 3 3 3 3 12 

76 4 5 3 3 15 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 2 4 4 5 15 4 2 4 3 13 

77 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 

78 4 4 4 4 16 2 5 4 3 14 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 5 5 5 5 20 4 3 4 2 13 

79 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 3 16 

80 4 4 3 4 15 5 4 4 4 17 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 2 2 3 10 

81 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 4 2 2 13 



 

 

 

 

82 3 4 4 4 15 4 5 4 4 17 2 5 5 3 15 3 3 3 3 12 5 5 5 5 20 5 4 4 2 15 

83 4 4 4 4 16 5 4 4 3 16 4 3 4 4 15 3 4 4 4 15 5 5 5 5 20 5 4 4 3 16 

84 4 3 3 4 14 4 3 3 2 12 5 4 4 5 18 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 

85 3 2 4 4 13 4 4 3 2 13 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 5 4 4 4 17 3 3 3 3 12 

86 3 3 3 4 13 4 4 3 3 14 4 4 5 4 17 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 

87 4 2 4 4 14 4 3 3 4 14 5 5 5 5 20 2 2 2 4 10 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 

88 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 3 2 2 3 10 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 

89 2 3 3 2 10 2 3 3 4 12 4 5 4 4 17 2 2 3 3 10 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 

90 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 3 1 3 3 10 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 

91 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 5 5 5 2 17 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 2 14 

92 4 0 4 4 12 3 4 3 4 14 4 5 5 4 18 3 3 3 3 12 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 

93 4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 

94 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 5 16 

95 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 

96 4 4 3 4 15 5 4 5 4 18 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 

97 4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 5 4 17 

98 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 2 3 2 3 10 4 4 4 2 14 

99 3 3 3 4 13 5 3 3 3 14 4 5 4 4 17 4 4 4 3 15 2 3 3 2 10 4 4 2 4 14 

100 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

 

 


