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ABSTRAK 

 

 

Aji Peras Setiyo, 2019 “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen Distro Possible Departement Tasikmalaya” Skripsi Program 

Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 

Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Arip Budiman, ST.,M.Pd. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Distro Possible Departemen 

Tasikmalaya. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 orang, diambil 

100% dari konsumen Distro Possible. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji 

Reliabilitas, Uji Regresi Linier sederhana, Uji Koefisien Determinasi dan Uji t 

atau Uji Partial. Pengeumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang 

disebar ke seluruh konsumen Distro Possible Departement Tasikmalaya. 

 Hasil penelitian menyatakan bahwa Komunikasi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Distro Possible 

Departemen Tasikmalaya . 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Aji Peras Setiyo, 2019 "The effect of service quality on satitisfaction consumer 

Distro Possible Departement Tasikmalaya " Thesis Undergraduate Program, 

Economics and Business Faculty, Management Study Program, Winaya Mukti 

University. Under the guidance of Arip Budiman, ST., M.Pd. 

 This study aims to determine whether there are quality on satisfaction 

consumer Distro Possible Departement Tasikmalaya the number of samoles in 

this study were 23  people, taken 100% from consumer Distro Possible 

Departement. The method used is quantitative. Analysis of the data used in this 

study is the Validity Test, Reliability Test, Simple Linear Regression Test, 

Determination Coefficient Test and t Test or Partial Test. Data collection was 

carried out using a questionnaire distributed Distro Possible Departement. 

 The results of the study stated that communication had a significant effect 

to the quality of service to the satitisfaction consumer Distro Possible 

Departement Tasikmalaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Adanya perkembangan perekonomian global ini mendorong pertumbuhan 

industri yang begitu pesat. Yaitu dalam hal fashion yang mengalami transformasi 

dramatis, di dorong oleh teknologi, globalisasi , perubahan kebijakan pemerintah, 

kebutuhan konsumen yang berkembang, dan gaya hidup ( life style ). 

 Pada era kompetisi bisnis yang ketat seperti sekarang, jumlah merek/brand 

dan produk baik barang ataupun jasa yang bersaing di pasar menjadi sangat 

banayak sehingga konsumenmemiliki ragam pilihan dab alternatif, khususnya di 

bidang jasa. perusahaan jasa berfungsi menciptakan pengalaman baru yang 

berkesan bagi konsumen. Tujuan pengalaman baru bagi konsumen merupakan 

suatu tantangan tersendiri bagi perusahaan jasa tersebut. Sebagian besar produk 

jasa yang abstrak dan tidak terwujud, mempunyai aspek yang berada di sekitar inti 

perusahanaan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Salah satu aspek tersebut 

adalah lingkungan tempat penyampaian jasa tersebut berada ( servicescape ). 

Ketatnya persaingan dan semakin meningkatnya ekspetasi konsumen terhadap 

sebuah produk, terkhusus produk jasa membuat perusahaan harus memiliki cara 

untuk meningkatkan proposisi nilai ( value proposition ). 

 Salah satu produk jasa yang merasakan ketatnya persaingan perusahaan 

jasa saat ini adalah bisnis Distribution offline ( distro ). Eksistensi distro di 

tasikmalaya, telah menajdi pemandangan sehari-hari khususnya di kalangan 
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Pelajar, mahasiswa, komunitas , dll. Beragam nama brand distro di tasikmalaya, 

produk yang di tawarkan bermacam-macam, dan inilah yang terjadi di era baru 

generasi distro, tidak bisa dipungkiri kehidupan remaja di tasikamalaya tidak 

lepas dari kehidupan fashion style yang menjadi perwujudan budaya modernisasi. 

Oleh karena itu, penulis tertarik utuk melakukan penelitian di distro tasikmalaya 

yang cukup terkenal di kalangan remaja tasikmalaya , komunitas graffiti , musik , 

sosial , namun untuk memperluas pasar ke segmen wanita dan anak, mereka 

menyediakan variasi ukuran dan model yang berbeda-beda. Dan jenis-jenis 

produk agar masuk ke segmen semua kalangan. Strategi itu sekaligus bisa menjadi 

senjata untuk masuk ke segmen atas maupun bawah. 

 Setiap perusahaan berusaha memberikan pelayan yang terbaik dengan 

fasilitas yang memadai bagi konsumennya agar merasa puas terhadap jasa yang 

mereka rasakan dab nereka mau menjadi pelanggan. Kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen (Tjiptono 2004:54). Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan 

yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan hubungan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen 

serta kepuasan bagi para konsumen serta kebutuhan mereka. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasan bagi para konsumen dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman konsumen yang menyenangkan dan 

meminimumkan pengalaman konsumen yang kurang menyenangkan. Kualitas 

harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen 

(kotler dalam sulistyo 1999:10) Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik 
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bukan dilihat dari persepsi pihak penyedia jasa, tetapi merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Kualitas dibentuk oleh perbandingan 

antara ideal dan persepsi dari kinerja dimensi kualitas (oliver dalam sulistyo 

1999:10). 

 Faktor yang tak kalah penting untuk diperhatikan setelah pelayanan dalam 

usaha distro adalah mengenai fasilitas. Fasilitas dalam usaha jasa harus selalu 

diperhatikan terutama yang berhubungan atau berkaitan erat dengan apa yang 

dirasakan oleh konsumen. Karena dalam usaha distro penilaian konsumen 

terhadap suatu perusahaan didasari atas apa yang mereka peroleh setelah 

penggunaan pelayanan tersebut. Persepsi yang diperoleh dari interaksi kosumen 

dengan fasilitas berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dimata konsumen 

(Tjiptono 2004:43). Oleh karena pelayan merupakan kinerja dan tidak dapat 

dirasakan sebagaimana barang. Maka konsumen cenderung memperhatikan fakta-

fakta yang berkaitan dengan pelayanan sebagai bukti kualitas. 

 Fasilitas fisik merupakan salah satu indikator mengenai baik tidaknya 

kualitas suatu pelayanan. Fasilitas erat kaitannya dengan pembentukan persepsi 

konsumen. Dengan demikian, bagi perusahaan yang ingin tetap mempertahankan 

eksistensinya dan memenangkan persaingan binsis serta menarik perhatian 

konsumen senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas serta fasilitas 

pendukung untuk memenuhi kebutuhan serta mewujudkan harapan mereka. 

 Adisaputro (2010:187) menyatakan bahwa, konsumen membentuk 

harapan terhadap pelayanan dari suatu jasa berdasarkan pengalaman waktu yang 

lalu dari pengaruh kekuatan getok-tular ( word of mouth ), dan dari informasi 
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iklan yang diperoleh. Pada dasarnya konsumen mencoba untuk membandingkan 

antara “pelayanan yang di persiapkan” atau “the perceived service” (pelayanan 

yang diperoleh juga di sebut the out come ) dengan pelayanan yang diharapkan 

(the expected service)”, bilamana pelayanan yang dipersiapkan atau diperoleh 

berada di bawah pelayanan yang diharapkan, maka konsumen menjadi kecewa. 

Bilaman pelayanan yang dipersepsikan sama atau bahkan melebihi pelayanan 

yang mereka harapkan konsumen cenderung untuk menjadi puas dan ada 

kemungkinan mereka akan menggunakan jasa yang sama di waktu yang akan 

datang. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menambahkan manfaat dari 

tawaran merek sehingga tidak saja mampu memberikan kejutan sehingga 

pelanggan menjadi sangat puas. 

 Untuk mencapai sebuah kepuasan dari konsumen diperlukan adanya 

sebuah kualitas pelayanan yang baik dan mengena pada apa yang diharapkan oleh 

konsumen. Terkadang banyak orang hanya berfikir tentang kerja keras yang 

nantinya akan menghasilkan kesuksesan dalam usaha. Pelaku usaha harus selalu 

mengamati perubahan perilaku konsumen, sehingga dapat mengatisipasi 

perubahan perilaku konsumen tersebut, agar produk yang ditawarkan dapat laku 

terjual. 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, maka penulis 

mengambil peneletian yang berjudul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONUMEN” dengan studi kasus di Distro Possible 

Departement. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah 

1.2.1 Identifikasi masalah 

      Tingginya persaingan dalam usaha distro yang ada di tasikmalaya, 

memberikan dampak yang spesifik bagi Distro Possible Departement, 

berdasarkan wawancara dengan pihak distro bahwa kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen sangat berpengaruh pada usaha distro 

1. masih kurangnya kualitas pelayanan agar konsumen merasa puas 

2. masih kurangnya pelayanan yang di berikan agar konsumen balik lagi 

untuk membeli produk 

3. masih kurangnya kualitas pelayanan terhadap pengaruh pada kepuasan 

konsumen 

4.  

1.2.2 Rumusan masalah 

      Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kualitas kualitas pelayanan di Distro Possible 

Departement ? 

2. Bagaimanakah kepuasan konsumen di Distro Possible Departement ? 

3. Bagaimanakah pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 

Distro Possible Departement ? 
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1.3.  Tujuan penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

kosumen pada Distro Possible Departement. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan konsumen pada Distro Possible 

Departement. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayan terhadap kepuasan 

konsumen pada Distro Possible Departement. 

 

1.4.  kegunaan penelitian 

        1.4.1. Secara teoritis 

  1. Penulis 

    Sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata satu ( S1 ) 

Jurusan manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat, wawasan, serta pemahaman mengenai pengaruh kualitas 

terhadap pelayanan konsumen. 

  2. Bagi universitas winaya mukti bandung  

     Sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan memberikan 

kontribusi dalam bidang ilmu manajemen, khususnya di bidang 

marketing dan memberikan tambahan informasi kepada para 

peneliti di bidang manajemen pemasaran serta sebagai pijkan utuk 
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penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang kepuasan 

konsumen ( costumer satisfaction ). 

  3. Bagi Distro Possible Departement 

     Memperoleh masukan, saran, dan informasi bagi pihak Distro 

Possible mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumennya seperti kualitas pelayanan, harga, dan suasana store 

guna mampu memenuhi kriteria kepuasan konsumen, sehingga 

dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya yang di ambil 

dalam mengukur kebijakan di masa yang akan datang. 

 

     1.4.2.  Secara praktis 

  1. Peneliti 

     Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah di dapat 

untuk bisa diimplementasikan di lapangan selain itu juga sebagai 

suatu acuan sarana berlatih dalam upaya meningkatkan 

kemampuan analisis, pengamatan dan pengungkapan 

pembangunan ide secara ilmiah terhadap masalah yang ada. 

  2. Bagi universitas winaya mukti bandung  

    Dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi 

bacaan bagi peneliti lain tentang kualitas pelayanan terhadap 

konsumen. 

  3. Bagi distro Possible Departement 
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    Sebagai bahan informasi dan masukan dan dapat di pakai sebagi 

bahan pertimbangan dalam memberikan pelayanan dan fasilitas 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen sehingga 

mereka mau melakukan pembelian ulang atas produk yang di 

tawarkan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian pustaka 

2.1.1 Kualitas pelayanan 

1. Definis kualitas pelayanan 

 Menurut Zeithaml et al. (1990:19) kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai “the ectent of discrepancy between cu 

bnstomers expectation or desire and their perceptiond”. Dari 

pernyataan tersebut dikemukakan bahwa kualitas pelayanan yang 

diterima konsumen dinyatakan bersarnya perbedaan antara harapan 

atau keinginan konsumen dengan tingkat persepsi mereka. 

 Pelayanan menurut Kotler (1996:578) yaitu bahwa 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, yang dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik maka perlu 

dibina hubungan yang erat amtar perusahaan, dalam hal ini adalah 

karyawan dengan pemakai jasa. Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut memenuhi keinginan konsumen (Tjipto, 

2006:59). 
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 Dengan demikian baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan penyedia pelayanan dalam memenuhi 

harapan konsumen secara konsisten. 

2. karakteristik kualitas pelayanan 

 Fitzsimmons (2006:21) menyebutkan adanya empat 

karakteristik pelayanan, yaitu: 

a. Kejadian pada waktu yang bersamaan (simultaneity) : fakta 

bahwa pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan, 

sehingga pelayanan tidak disimpan. Ketidakmampuan untuk 

menyimpan pelayanan ini menghalangi penggunaan strategi 

manufaktur tradisional dalam melakukan pengyimpanan untuk 

mengantisipasi fluktuasi permintaan. 

b. Pelayanan langsung digunakan dan habis (service perishability) : 

pelayanan merupakan komoditas yang cepat habis. Hal ini dapat 

dilihat pada tempat duduk pesawat yang habis, tidak muatnya 

ruangan rumah sakit atau hotel. Pada masing-masing kasus telah 

menyebabkan kehilangan peluang. 

c. Tidak berwujud : pelayanan adalah produk pikiran yang berupa 

ide dan konsep. Oleh karena itu, inovasi pelayanan tidak bisa 

dipatenkan. Untuk mempertahankan keuntungan dari konsep 

pelayanan yang baru, perusahaan harus melakukan peluasan 

secepatnya dan mendahului pesaing. 
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d. Beragam : kombinasi dari sifat tidak berwujud pelayanan dan 

pelanggan sebagai partisipan dalam penyampaian sistem 

pelayanan menghasilkan pelayanan yang beragam dari konsumen 

ke konsumen. Interaksi antara konsumen dan pegawai yang 

memberikan pelayanan menciptakan kemungkinan pengalaman 

kerja manusia yang lebih lengkap. 

3. Dimensi kualitas pelayanan oleh para karyawan 

Menurut Bermen (dalam laksana 2008:91) menyatakan sepuluh 

dimensi pokok dari service quality yang di hasilkan . 

a. Tangibles ( fasilitas fisik ) meliputi fasilitas tempat parkir, 

fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan 

fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan yang modern 

b. Credibilitas ( kredibilitas ) meliputi kepercayaan, keyakinan 

dan kejujuran dalam pelayanan 

c. Competence ( kompeten ) meliputi keterampilan dan 

pengetahuan pelayanan 

d. Acces ( akses ) meliputi memberikan/menyediakan keinginan 

pelanggan dan pelayanan mudah dihubungi 

e. Reability ( keandalan ) meliputi efektifitas informasi jasa, 

penampilan barang pembuatan nota dan pencatatan nota 

f. Responsiveness ( kemampuan reaksi ) yaitu membantu dengan 

segera memecahkan masalah 
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g. Courtesy ( kesopanan ) meliputi kesopanan, penghargaan, 

bijaksana, dan keramahan pelayan 

h. Communication ( komunikasi ) meliputi komunikasi yang baik 

dan bisa mendengarkan pendapat konsumen 

i. Understanding the costumer ( memahami konsumen ) yaitu 

mengerti dan memahami kebutuhan dari konsumen 

j. Security ( keamanan ) yaitu memberikan rasa nyaman dan 

membebaskan dari segala resiko atau keragu-raguan konsumen. 

 

 2.1.2 Kepuasan konsumen 

 Kepuasan konsumen merupakan tujuan dari suatu konsep 

pemasaran. Kepuasan pelanggan adalah rasa puas yang di rasakan 

konsumen setelah menggunakan produk yang sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen ( chahal dan bala, 2012 ). Kepuasan konsumen 

sangat tergantung pada perasaan atau kesan terhadap suatu produk, setelah 

membandingkan dengan produk lain ( kotler, 2000;36 ). 

  Menurut Tjiptono ( 2006;349 ), kepuasan konsumen merupakan 

 evaluasi punabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

 memberikan hasil (outcome) sama atau melampui harapan penggan, 

 sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 
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2.1.3 Teknik pengukuran kepuasan konsumen 

 Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumennya dan konsumen 

pesaing. Kotler (2004) mengidentifikasi empat metode untuk mengukur 

kepuasan konsumen : 

a. Sistem keluhan dan suara 

 Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan ( costumer-

oriented ) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, 

pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak 

saran yang ditempatkan d lokasi-lokasi strategis ( yang mudah dijangkau 

atau sering dilewati pelanggan ). kartu komentar ( yang diisi langsung 

maupun yang dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus 

bebas pulsa, website, dan lain-lain. 

b. Ghost shopping ( mystery shopping ) 

 Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopper 

untuk berperan atau berpura-pura sebagai konsumen potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staf distro 

dan menggunakan produk perusahaan. Biasanya para ghost shopper dimita 

mengamati secara seksama dan menilai cara perusahaan dan pesaingnya 

melayani permintaan spesifik konsumen. Menjawab pertanyaan konsumen 

dan menangani setiap keluhan. 
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c. Lost costumer analysis 

 Sedapat kemungkinan perusahaan seyogyanya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok 

agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya 

exit interview saja yang diperlukan, tetapi pemantauan costumer loss rate 

juga penting, di mana peningkatan costumer loss rate menunjukan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. 

d. Survei kepuasan konsumen 

 Sebagian besar riset kepuasan konsumen dilakukan dengan 

menggunakan metode survey ( McNeal & Lamb 1992 ), baik survei 

melalui pos, telepon, e-mail, websites, maupun wawancara langsung. 

Melalui survei perusahaan akan memeperoleh tanggapan dan balikan 

secara langsung dari konsumen dan juga akan memberikan kesan positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumennya. 

 

2.1.4 faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

          Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen berhubungan 

dengan tingkah laku konsumen baik faktor budaya, faktor social, faktor 

pribadi dan faktor psikologi ( Kotler & Amstrong. 2009;61 ). 

a. Faktor kebudayaan  

 Faktor budaya memberi pengaruh yang paling luas dan mendalam 

terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya terdiri dari beberapa 
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komponen. Baik komponen budaya, sub-budaya dan kelas sosial. Budaya 

merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar dalam 

mempengaruhi keinginan dan kepuasan orang. Sub-budaya terdiri atas 

nasionalitas, agama, kelompok, ras dan daerah geografis. Sedangkan kelas 

sosial adalah kelompok relatif homogen yang mempunyai susunan hirarki 

dan anggotanya memiliki nilai, minat dan tingkah laku. Kelas sosial tidak 

hanya ditentukan oleh satu faktor melainkan diukur sebagai kombinasi 

dari pekerjaan, pendapatan dan variable lainnya. 

b. Faktor sosial 

 Faktor sosial terbagi atas kelompok kecil, keluarga, peran, dan 

status. Orang yang berpengaruh terhadap kelompok dan lingkungannya 

biasanya orang yang mempunyai karakteristik, penampilan, pengetahuan 

dan kepribadian.orang ini biasanya menjadi panutan karena pengaruhnya 

sangat kuat. 

c. Faktor pribadi 

 Faktor pribadi merupakan keputusan sesorang dalam menerima 

pelayanan dan menanggapi pengalaman sesuai dengan tahap-tahap 

kedewasaanya. Faktor pribadi konsumen dipengaruhi oleh usia dan tahap 

siklus hidup, jenis kelamiin, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, gaya 

hidup dan kepribadian. Usia mempunyai dimensi kronologis dan 

intelektual berkembang melalui pendidikan dan pelatihan. Usia juga dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit, misalya penyakit kardio 

vaskuler dengan peningkatan usia. 



16 
 

Pendidikan merupakan proses pengajaran baik formal maupun informal 

yang dialami sesorang. Hasilnya akan mempengaruhi sikap dan prilaku 

seseorang dalam mendewasakan diri. Selain itu, pendidikan juga berkaitan 

dengan harapan. Seseorang yang pendidikannya tinggi akan 

mengharapkan pelayanan yang lebih baik dan lebih tinggi. 

d. Faktor psikologi 

 Faktor psikologi yang berperan dengan keputusan yaitu motivasi, 

persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian. Motivasi mempuyai 

hubungan erat dengan kebutuhan. Ada kebutuhan seperti lapar dan haus/ 

sandang, ada kebutuhan psikologis seperti adanya pengakuan dan 

penghargaan. Kebutuhan akan menjadi motif untuk mengarahkan 

seseorang mencari keputuasan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menurut 

Lupiyoadi (2001:1:158) sebagai berikut: 

a. Kualitas produk : 

 konsumen akan merasa puas bila hasil evauasi mereka menunjukan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan : 

 terutama untuk industri fashion/jasa, konsumen akan merasa puas 

bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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c. Emmosional 

 Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan lebih 

tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi 

nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek 

tertentu. 

d. Harga 

 Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

e. Biaya 

 Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. 

 

2.1.5 Penelitian terdahulu 

         Penelitian terdahulu dilakukan oleh David Harianto dan Dr.hartono 

.SE.,M.M, jurusan manajemen pemasaran, David Harianto melakukan 

penelitian mengenai “Analisa pengaruh kualitas layanan, brand image, dan 

atmosfer terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagia 

variable intervening konsumen Distro Flave Surabaya”. Tujuan penelitian 

ini menganalisis tentang kualitas layanan, brand image, dan atmosfer yang 
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diduga memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen dengan mediasi 

kepuasan konsumen. 

           Penelitian ini dengan membagikan kuesioner kepada 150 pengunjung 

yang dilakukan proses pembelian di Distro Flave Surabaya hasil observasi 

di analisis dengan menggunakan structural question model (SEM). Hasil 

analis menggunakan structural equation model (SEM) menyimpulkan 

bahwa kualtas layanan, brand image dan atmosfer yang dimiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil lain menunjukan bawa 

kepuasan konsumen Distro Flave Surabaya memiliki pengaruh yang 

signikan terhadap loyalitas konsumen. 

          Aprilia Nia Fardiani (2013) melakukan penelitian mengenai 

“analisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen ( studi kasus humble store wilayah semarang ). 

Tujuan peneliatian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, 

haraga dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada humble store 

semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen pada 

perusahaan Humble Store Semarang. 

          Populasi yang digunakan dalam penelititian ini adalah konsumen 

yang pernah atau yang datang ke Humble Store Semarang. sample pada 

penelitian ini sebanyak 100 responden dan teknik yang digunakan adalah 

teknik non-probality sampling dengan pendekatan purposive sampling ( 

yaitu pengambilan sample berdasarkan target tertentu, adapun kriteria 
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pengambilan sample adalah responden yang pernah berbelanja minimal 

sebanyak 2 kali di Humble Store Semarang ). Dari hasil analisis, indikator-

indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variablenya valid. Faktor 

yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah 

variable kualitas pelayanan ( dengan koefisien regresi sebesar 0,267), 

kemudian diikuti variabe harga ( dengan koefisien regresi sebesar 0,452), 

dan terakhir adalah variable promosi ( dengan koefisien regresi sebesar 

0,170). Variable-variable independen pada penelitian ini sudah cukup baik 

dalam menjelaskan variable dependennya ( kepuasan konsumen ). 

 

2.2 Kerangaka pemikiran 

 2.2.1 Penjelasan kerangka pemikiran 

 Dari definis di atas dapat disimpulkan pada dasarnya kepuasan 

pelanggan merupakan kesesuaian antara harapan dengan kinerja yang 

diterima konsumen. 

 Bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksifitas kehidupan 

jaman sekarang yang semakin meningkat, kebutuhan akan sandang 

semakin meningkat pula, ini merupakan kesempatan yang baik bagi pelaku 

bisnis untuk bergerak dalam bisnis fashion. Setiap perusahaan bidang 

fashion senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan 

harapan dapat tetap eksis di dalam dunia persaingan yang semakin ketat. 

Salh satu cara agar perusahaan lebih unggul di banding dengan para 

pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, yang 
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memenuhi tingkat harapan konsumen. Pada dasarnya konsumen akan 

membandingkan jasa yang telah mereka nikmati dengan yang mereka 

harapkan. Bila pelayanan yang mereka nikmatin ternyata berada jauh di 

bawah yang mereka harapkan. Para konsumen akan merasa kecewa dan 

kehilangan minat terhadap pemberi pelayanan tersebut. Sebaliknya, jika 

jasa yang mereka nikmati memenuhi atau melibihi harapan , mereka 

cenderung akan merasa puas dan akan kembali lagi untuk menggunakan 

pelayanan tersebut. Distro yang memberikan kenyamanan kepada 

konsumen selama bernegosiasi untuk membeli produk. 

 Upaya dalam menciptakan kepuasan konsumen tidaklah cukup 

hanya dengan pelayanan yang berkualitas, namun harus didukung dengan 

sumber daya fisik/fasilitas yang memadai. Fasilitas dalam usah 

fashion/distro harus selalu diperhatikan terutama yang berhubungan erat 

dengan apa yang dirasakan oleh konsumen. Fasilitas yang dirasakan oleh 

konsumen akan membentuk suatu persepsi terhadap kualitas pelayanan 

dimata konsumen. 

 

2.2.2 Indikator kerangaka pemikiran 

         Menurut zeithhaml, parasuraman & berry ( dalam hardiansyah 

2011:46) untuk mengetahui kualias pelayanan yang dirasakan secara nyata 

oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada lima 

dimensi kualitas pelayanan, yaitu : 

1. Tangibles (berwujud/bukti fisik) 
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Indikatornya adalah : 

a. penampilan petugas dalam melayani konsumen 

b. kenyamanan tempat melakukan pelayanan 

c. kemudahan dalam proses pelayanan 

 d. kedisplinan petugas dalam melakukan pelayanan 

 e. kemudahan akses konsumen dalam permohonan pelayanan 

 f. penggunaan alat bantu dalam pelayanan 

 2. Realibility (kehandalan) 

 Indikatornya adalah : 

 a. kecermatan petugas dalam melayani 

 b.  memiliki standar pelayanan yang jelas 

 c. kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses  

 pelayanan 

 3. Responsivess (ketanggapan) 

 Indikatornya adalah : 

a. merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

 b. petugas melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat 

 c. petugas melakukan pelayanan dengan cermat 

 d. semua keluhan konsumen di   oleh petugas 

 4. Assurance (jaminan) 

 Indikatornya adalah : 

 a. petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 



22 
 

 b. petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 

 c. petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan 

 d. petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan 

 5. Emphaty (empati) 

 Indikatornya adalah : 

 a. mendahulukan kepentingan konsumen 

 b. petugas melayani dengan sikap rama 

 c. petugas melayani dengan sikap sopan santun 

 d. petugas melayani dan menghargai setiap konsumen 

 e. petugas melayani dengan tidak deskriminatif 

 Menurut Hawkins dan Lonney dalam Maylina (2003:102), atribut-

atribut pembentukan kepuasan konsumen ( customer satisfaction) yang 

dikenal dengan “ The Big Eight “ yang terdiri dari : 

1. Product quality 

 Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang 

membentuk produk, sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah 

atau dapat memberikan manfaat kepada konsumennya. 

2. Product features 

 Merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk yang 

menghasilkan manfaat. 

3. Realibility 

 Merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk dari badan 

usaha yang dapat diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan dapat 
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sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan atau sesuai harapan 

konsumen. 

 Hubungan antara variable kualitas pelayanan (X) dan kepuasan 

 konsumen (Y) dapat di lihat pada gambar berikut 

TABEL 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis pemikiran 

 Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, perumusan masalah serta 

penelitian terdahulun, maka penulis mengajukan hipotesis yang merupakan 

kesimpulan sementara bagaimana pengaruh variable bebas terhadap variable 

terikat dalam penulisan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

 Ho : Tidak adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

 konsumen di Distro Possible Departement. 

 Ha : Adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 

 Distro Possible Departement, 

 

 

Kualitas pelayanan 

 Bukti fisik 

 kehandalan 

 ketanggapan 

 jaminan 

 perhatian/empati 

 

Tjiptono 2004:59 

Kepuasan konsumen 

 Kesesuaian product quality 

(pelayanan) 

 Kesesuaian product features 

(fasilitas) 

 Kesesuaian reability 

(kehandalan 

 

Tjiptono (2004:146) 

Judul penelitian 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada distro 

possible departement tasikmalaya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode yang digunakan 

       Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2014:11): “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

       Menurut Arikunto (2008:7) “penelitian verifikatif pada dasarnya ingin 

menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan”. Berdasarkan jenis 

penelitiannya, yaitu penelitian verifikatif, maka metode penelitian uang digunakan 

adalah explanatory survey. 

        Explanatory survey adalah suatu survei yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara dua variable melalui pengujian hipotesis, survei dilakukan 

dengan cara mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan quesioner 

sebagai alat pengumpul data. 

 

 3.1.1 Analisis data 

          Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. 

 Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka (kuantitas), 

baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. 
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         Analisis data dalam kuantitatif menggunakan pendekatan statistik. 

 Dalam  teknis analisis data menggunakan statistik, terdapat 2 macam 

 statistik yang  digunakan yaitu statistik deskriptif dan interferensial 

 1. statistik deskriptif 

  Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul. Yang termasuk dalam statistik deskriftif antara 

lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi 

sentral 

2. statistik interferensial 

  Statistik interferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

 menganlisis data sample dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. 

Statistik ini akan cocok digunakan bila sample diambil dari populasi yang 

jelas dan teknik pengambilan sample dari populasi itu dilakukan secara 

random. 

 3.1.2 Populasi dan sample 

  Menutur sugiyono (2012:61) populasi merupakan wilayah 

 generalisasi yang terdiri dari subyek dan obyek yang mempunyai kualitas 

 dan karakteristik tertentu yang duterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

 dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

  Menurut sugiyono (2012:62) sample adalah bagian dari jumlah dan 

 karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar 

 maka peniliti tidak memungkinkan untuk mempelajari semua populasi 
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yang  ada. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 

semuanya sehingga peneliannya penelitian populasi. Selanjutnya jika 

jubjeknya besar atau lebih dari 100 dapat di ambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi nya adalah seluruh 

karyawan sebanyak 23 orang pada Distro Possible Departement 

tasikmalaya dan sample yang dijadikan responden untuk menguji 

quesioner sebanyak 23 orang. 

3.1.3 Sekala pengukuran 

  Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

 acuan  untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

 ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

 menghasilkan dan kuantitatif (sugiyono 2017;92) 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. 

  Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan 

 menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan  sebagai 

 titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang  berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert: 

 1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban   

 diberi  nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan  

 skala penilaian, yaitu skala likert. 
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TABEL 3.1 BOBOT NILAI 

Alternatif jawaban Nilai 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Kurang setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber : sugiyono (2014:98) 

2. Menghitung skor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut : 

Skor = bobot nilai x frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden, yaitu 23 orang, maka 

nilai terndah adalah 23. 

b. Sedangkan untuk nilai tertinggi, jumlah diresponden dikalikan dengan 

bobot nilai tertinggi, yaitu 23 X 5 = 115. 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat dilakukan 

dengan cara perhitungan sebagai berikut : 

JI = 
      

 
 

JI = 
       

 
 

= 22 

Jarak interval untuk penelitian ini adalah 22. 

Keterangan : 
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JI = jarak interval 

N1 = nilai tertinggi 

N2 = nilai terendah 

3.2. Oprasionalisasi variable 

 Dalam penetapan variable dalam penelitian ini menganalisis variable 

bebas ( independen ) yaitu kualitas pelayanan (X) sedangkan variable terkait 

(dependen) yaitu kepuasan konsumen (Y). Pengukuran variable tersebut 

selanjutnya diuraikan dalam table oprasional sebagai berikut : 

               TABLE 3.2 OPRASIONAL VARIABLE 

No Variable Devinisi Dimensi Indikator Skala 

1 X Kelualitas 

pelayanan 

merupakan tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi harapan 

konsumen ( 

lovelock dalam 

Tjiptono 2004:59 ) 

1. Tangiable  

( bukti fisik ) 

2. Reliablility 

( kehandalan ) 

3. 

Responsiveness 

( daya tanggap ) 

4. Assurance  

( jaminan ) 

5. Emphaty  

( perhatian ) 

 kenyamanan tempat 

melakukan pelayanan 

 kecermatan petugas 

dalam melayani 

 merespon setiap 

pelanggan/pemohon 

yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

 petugas memberikan 

jaminan tepat waktu 

dalam pelayanan 

 mendahulukan 

kepentingan konsumen 

Likert 

2 Y Menurut Engel, et al 

dalam Tjiptono 

(2004:146) 

mengungkapkan 

bahwa kepuasan 

konsumen 

merupakan evaluasi 

purna beli dima 

alternatif yang 

dipilih sekurang 

kurangnya 

memberikan hasil 

(outcome) sama atau 

melampaui harapan 

konsumen 

1. Product 

quality 

2. Product 

Features 

3. Reliability 

 Kesesuaian Product 

Quality ( pelayanan ) 

 Kesesuaian Product 

Features ( fasilitas ) 

 Kesesuaian Reliablity 

(kehandalan) 

Likert 
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3.3. Sumber dan cara penentuan data 

 Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi dua bagian 

pokok, adapun dua bagian pokok sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

Data primer 

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden yang 

diteliti, mencakup : 

Karakteristik responden yang diantaranya meliputi jenis kelamin, pekerjaan, dan 

tingkat penghasilan 

Data mengenai bagaimana pendapat responden terhadap kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada distro possible 

Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi kasus dan sumber lain yang 

dapat menunjang/mendukung dalam proses penelitian ini. Adapun data sekunder 

yang diperoleh dari perusahaan ini yaitu tentang bagaimana latar belakang dan 

gambaran umum dari distri possible. 

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

 Obervasi 

 Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di Distro Possible Departement 

Jl. Cienteung ,Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data dengan cara membagikan 

kuesioner kepada konsumen di Distro Possible Jl.cienteung . Responden diminta 
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untuk  menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, 

yaitu: kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen 

 

3.5. Rancangan analisis dan uji hipotesis 

 3.5.1. Rancangan analisis 

 1. Validitas  

  merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

 pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

 (Sugiyono, 2008). Pendekatan yang digunakan dalam uji validitas ( 

analisis butir ) pada penelitian ini adalah dengan membandingkan nilai R 

hitung ( corrected item – total correlation ) dengan R table. Jika 

 R hitung > R table, maka butir item pertanyaan valid 

 R hitung < R table, maka butir item pertanyaan tidak valid 

 (Ghozali,2011). 

 2. Reliabilitas 

   ini dilakukan guna mengukur kemantapan suatu alat ukur. 

 Relibilitas yaitu indeksl yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau diandalkan (singarimbun,1987:140). Uji ini 

disebut uji kehandalan untuk mengetahui sejauhmana konsisten hasil 

pengukuran bila pengukuran dilakukan lagi terhadap subyek yang sama 

(azwar,2000:76). Suatu kuesioner dikatakan reliabilitas apabila 

mempunyai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (azwar, 2000:147) 
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 3.5.2. Pengujian hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam  bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban 

yang  diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono 2009) 

 

  3.5.2.1 Koefisien dan Determinasi 

 Koefisien dan Determinasi merupakan ukuran untuk 

mengetahui kesesuaian ketepatanan antara nilai dugaan atau garis 

regresi dengan data sample. Apabila nilai koefisisen sudah 

diketahui maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat 

diperoleh dengan mengkuadratkannya 

  Kritetia untuk analisi koefisien determinasi adalah 

a. Jika KD mendeteksi nol ( 0 ) maka pengaruh variable 

independent terhadapat variable dependent lemah 

b. Jika KD mendeteksi satu ( 1 ) maka pengaruh variable 

independent terhadap variable dpendent kuat 

 

  3.5.2.2 Analisis regresi linier sederhana 

 Menurut Sugiyono (2017:188) analisis regresi linear 

sederhana atau dalam bahasa inggis disebut dengan nama simpel 

linier regression digunakan untuk mengukur besa brnya pengaruh 

satu variable bebas atau variable independent atau variable 
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predictor atau vaiable X terhadap variable tergantung atau variable 

dependen atau variable terikat atau variable 

 Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita 

menggunakan regresi linear sederhana adalah : 

1. jumlah sample yang digunakan harus sama 

2. jumlah variable bebas X adalah 1 (satu) 

3. nilai residu harus berdistribusi normal  

4. terdapat hubungan yang linear antara variable bebas X dengan 

variable Y 

5. tidak terjadi gejala auto korelasi (untuk data time series) 

 

3.5.2.3. Uji t ( parsial ) 

 Uji t digunakan untuk menguji apakah variable independen 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variable dependen. 

Jika t hitung > - t tabel jadi Ho di tolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh antara variable independen terhadap 

variable dependen secara parsial. Namun, jika – t hitung < - t tabel 

jadi Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variable 

independen terdapat variable dependen. 

Prosedur pengujian sebagai berikut  (Priyanto,2010:86) 

Menggunakan taraf signifikansi 

Taraf signifikansi menggunakan 0,05 
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Menentukan t hitung dan t tabel 

Pengambilan keputusan untuk pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen 

Ho diterima : jika – t hitung - > t tabel  

Ha ditolak   : jika – t hitung - < t tabel 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

      4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Awalnya adalah kejelian meliat peluang, memanfaatkan 

momentum, dan membidik segmen pasar. Lalu dipadukan dengan 

kemauan mendengarkan, konsisten berinovasi, dan kepiawaian 

menciptakan nilai bagi pelanggan . Hasilnya, terciptalah awal pertama 

buka store dengan nama FRIENDS FOREVER DENIM seiring 

berjalannya waktu target pasar yang semakin berkurang pada waktu itu di 

tahun 2010 , alhasil tutup sampai tahun 2017.  

 Pada tahun 2017 pertengahan berniat lah untuk membuka lagi store 

dengan beraliran konsep storenya berbeda dari store yang kemarin , store 

yang pertama yang beraliran konsep store musik , yang di dalamnya 

menjual produk produk tentang musik , untuk yang sekarang store kedua 

dengan konsep dan target pasar pada komunitas graffiti dan anak seni 

gambar. 

  Di tahun 2018 dengan konsep yang sudah matang , berkaca pada 

store yang dulu, terciptalah store yang bernama POSSIBLE 

DEPARTEMENT, store yang menjual tools graffiti , merchandise street art 

, dll . dengan visi dan misi mewadahi untuk komunitas graffiti , anak 

penghobby gambar , pencinta seni semakin terfasilitasi dengan adanya store 

yang menjual tools tolls untuk hobby mereka. 
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  4.1.1.1 Sejarah perusahaan 

 Possible departement berdiri sejak tahun 2018, masih 

kebilang baru dengan brand yg saat ini, yang memulai bisnisnya 

dengan menjadi salah satu distro yang mengacu kepada pasar 

lingkungan anak anak street art atau bisa di bilang graffiti. Possible 

departement beralamat di Jl.cienteung dan di pimpin oleh seorang 

owner yang bernama Erfan Pranata 

 

 

Gambar 4.1 Tempat usaha Possible Departement 

Sumber : Dokumen Pribad 
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  4.1.1.2 Visi dan Misi 

       Visi 

Menjadikan POSSIBLE DEPARTMENT sebagai tempat 

nongkrong tempat produksi karya di media fashion. 

       Misi 

 Menyediakan tempat yang nyaman untuk nongkrong 

 Menyedikan tools untuk kebutuhan membuat karya 

 Memproduksi dan mencetak karya yang mereka 

ciptakan 

 Konsistensi dan etis 

 

 4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Distro Possible Departement Tasikmalaya mempunyai bisnis 

utama sebagai Industri Fashion produk untuk kalangan remaja dan para 

komunitas seni graffiti tasikmalaya dengan membuat merchandise berupa 

T-shirt, Cans , Caps , Dll. Agar dapat memenuhi kebutuhan mereka 

  4.1.2.1 Produk 1 Merchandice 

 Distro Possible Departement menjual berbagi macam 

produk T-shirt dengan beragam macam model dan warna, yang 

melingkup ke arah pasar untuk kalangan remaja, dengan bahan 

yang berkualitas dan harga yang terjangkau untuk kalangan remaja. 



37 
 

 

Gambar 4.2 Produk 1 Distro Possible Departement 

Sumber : Dokument pribadi 

 

4.1.2.2 Produk 2 Tolls 

  Distro Possible Departement juga menyediakan Cans untuk 

para seniman graffiti di tasikmalaya , dengan beragam warna dan 

harga bervarian di mulai dari harga 25.000 sampai 90.000 , 

tergantung tingkat kualitas cat yang akan di hasilkan. 
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Gambar 4.3 Produk 2 Distro Possible Departement 

Sumber : Dokument pribadi 

 

 4.1.3 Struktur Organisasi 

   Struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab dan 

wewenang masing – masing bagian segingga setiap tugas yang di berikan 

pimpinan dapat di laksanakan dan  di pertanggung jawabkan sesuai dengan 

tujuan yang telah di rencanakan dan di harapkan oleh suatu perusahaan.  
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Struktur organisasi di perlukan untuk mendukung pelaksanaan tujuan 

perusahaan 

              Untuk menjamin kelancaran kerta Distro Possible Departement 

Tasikmalaya memiliki struktur sebagai berikut 
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Gambar 4.4 Struktur Organisasi Distro Possible Departement Tasikmalaya 

Sumber : Distro Possible Departement Tasikmala

owner 

Erfan Pranata 

Admin 

Dadan Ramdan 

Head of  sewing 

production  

Bara Edias 

Tailor 

1.Aris Iskandar 

2. Sri 

rahmawati 

3. Tata Yanto 

4. Yuli Purwanti 

5. Yusuf Syam  

6. Yusi 

7. zainudin 

8. Andri 

Head Of 

Marketing 

Denni Damara 

Head Of 

Screenprinting 

Adit Supriatno 

Screenprinting 

1. Agung 

Zulfikar 

2. Doni 

Setiawan 

3. Diki 

4. Aris 

5. Ahmad 

Subehan 

6. Sandi  

Shopkeeper 

1.Rani Riyanti 

2.Anjani 

3.Gani Ramdan 

4.Ari Wijaya 
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 4.1.3.2 Aspek Kegiatan Usaha 

 1.Owner 

 Owner mempunyai tugas yaitu merencanakan langkah 

strategis, memonitor dan mengevaluasi pencapaian target 

penjualan secara berkelanjutan di Distro Possible Departement 

Tasikmalaya, memonitor dan mengevaluasi pasar dan pesaing 

untuk melihat kedudukan Distro dengan pasar sejenis di area yang 

sama, menganalisa kebutuhan pasar untuk menyusun dan 

mengusulkan strategi penjualan, serta menentukan harga kalau 

harga produksi sedang naik. 

 2.Admin 

 Admin mempunyai tugas yaitu menerima orderan dari 

shopkeeper,melakukan penginputan produk yang dijual, dan 

melakukan penyetoran uang ke bank yang telah ditunjuk 

perusahaan. 

  3.Head Of Sewing Production 

 Head Of Sewing Production mempunyai tugas 

mengarahkan para penjahit dan mengkordinasi pesanan konsumen 

yang telah di berikan oleh admin 

  4.Tailor 

 Tailor mempunyai tugas menjahit semua pesanan yang 

telah diberikan tugas oleh Head Of sewing Production sesuai 

tanggal orderan yang masuk 
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  5.Head Of Screenprinting 

 Head Of Screenprinting mempunyai tugas mendesign dan 

memberikan tugas kepada pekerja di bagian screenprinting untuk 

mencetak gambar dan meneliti hasil akhir screenprinting 

  6.Screenprinting 

 Screenprinting mempunyai tugas mencetak gambar di 

media yang sudah di sediakan dan harus selesai sesuai waktu yang 

telah di tentukan oleh Head Of Screenprinting 

  7.Shopkeeper 

 Shopkeeper mempunyai tugas melayani kosumen dan 

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen untuk memenuhi 

apa yang mereka butuhkan 

  8.Head Of Marketing 

 Head Of Marketing mempunyai tugas yaitu membantu 

Owner dalam merealisasikan semua tugas,serta berkoordinasi 

langsung mengenai strategi dan melaksanakan strategi yang sudah 

direncanakan. 
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 4.1.4 Kepegawaian 

Tabel 4.1 Unit Kerja 

No Unit Kerja Jumlah 

1 Owner 1 

2 Admin 1 

3 Head Of Sewing Production 1 

4 Tailor 8 

5 Head Of Marketing 1 

6 Head Of Screenprinting 1 

7 Screenprinting 6 

8 Shopkeeper 4 

Total 23 

  

Tabel 4.2 Umur 

No Umur Jumlah 

1 >= 20 12 

2 >= 30 11 

3 >= 40 0 

Total 23 

 

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah 

1 S1 4 

2 D3 5 

3 SMA 14 

Total 23 

 

Tabel 4.4 Masa kerja 

No Masa kerja Jumlah 

1 >= 1 Tahun 19 

2 >= 5 Tahun 4 

Total 23 

 

Tabel 4.5 Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-Laki 18 

2 Perempuan 5 

Total 23 
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4.1.5 Fasilitas Yang Dimiliki 

 Sarana untuk para karyawan dan konsumen di sekitar perusahaan 

terdapat mushola , warung , toilet , agar para karyawan dan konsumen 

merasa nyaman dengan sarana yang ada di sekitar perusahaan. 

  4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

   Fasilitas semua ini sudah disediakan dan dilengkapi sesuai  

  kebutuhan dan bagian masing-masing pekerja Distro possible  

  Departement 

   

Gambar 4.4 Fasilitas Operasional 

Sumber : Dokument Pribadi 
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  4.1.5.2 Fasilitas Umum 

 Fasilitas Umum ini dapat digunakan siapa saja karyawan 

maupun konsumen yang mau beribadah sholat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Fasilitas Umumu 

Sumber : Dokument pribadi 

 

4.2 Pembahasan 

 4.2.1 Pelaksanaan variable X Kualitas pelayanan 

  Untuk mengetahui pernyataan responden yang berhubungan 

 dengan kualiatas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Distro 

 Possible Departement Tasikmalaya dapat di lihat pada table-table berikut 

 ini : 
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 1. Pernyataan No.1  

Tabel 4.6 Distribusi Data Variable X No.1 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  Persentase % 

Sangat Setuju  5 10 50 43,48 

Setuju  4 12 48 52,17 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 101 100 

Sumber : Data diolah,2019 

  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 10 atau 43,48% Responden 

 menyatakan sangat setuju terhadap karyawan Distro Possible Departement 

 cekatan dalam menangani kebutuhan akan pesanan konsumen telah sesuai 

 dengan kebutuhan konsumen, 12 atau 52,17% responden menyatakan 

 setuju, 1 atau 4,35% responden menyatakan kurang setuju, dan tidak ada 

 responden yang menyatakan tidak setuju. 

  Demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh responden atau 

 50% menyatakan setuju atas terhadap karyawan Distro Possible 

 Departement  cekatan dalam menangani kebutuhan akan pesanan 

 konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 2. Pernyataan No.2 

Tabel 4.7 Distribusi Data Variable X No.2 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 
% 

Sangat Setuju  5 7 35 30,43 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 98 100 

Sumber : Data diolah,2019 
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  Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 7 atau 30,43% Responden 

 menyatakan sangat setuju terhadap keakuratan perhitungan administrasi 

 oleh kasir Distro Possible Departement pada saat konsumen membayar 

telah  sesuai  dengan kebutuhan konsumen, 15 atau 65,22% responden 

 menyatakan  setuju, 1 atau 4,35% responden menyatakan kurang setuju, 

 dan tidak ada  responden yang menyatakan tidak setuju. 

  Demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh responden atau 

 50% menyatakan setuju atas terhadap karyawan Distro Possible 

 Departement  cekatan dalam menangani kebutuhan akan pesanan 

 konsumen sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 3. Pernyataan No.3 

Tabel 4.8 Distribusi Data Variable X No.3 

Keterangan  
Bobo

t 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 
% 

Sangat Setuju  5 8 40 34,78 

Setuju  4 12 48 52,17 

Kurang Setuju 3 3 9 13,04 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 97 100 

Sumber: Data diolah,2019 

Dari tabel di atas mengenai ketika konsumen membutuhkan 

sesuatu karyawan Distro possible Departement memiliki waktu luang 

untuk membantu konsumen dan sesuai dapat dilihat bahwa 8 atau 34,78% 

responden menyatakan sangat setuju, 12 atau 52,17% menyatakan setuju, 

3 atau 13,04% responden menyatakan kurang setuju,  dan 0  menyatakan 

tidak setuju. 
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Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari 

keseluruhan responden sebagian besar menyatakan setuju terhadap  

pernyataan ke konsumen membutuhkan sesuatu karyawan Distro possible 

Departement memiliki waktu luang untuk membantu konsumen. Namun 

masih ada juga responden yang merasa kurang setuju ketika konsumen 

membutuhkan sesuatu karyawan Distro possible Departement memiliki 

waktu luang ubtuk membantu konsumen. 

 4. Pernyataan No.4 

Tabel 4.9 Distribusi Data Variable X No.4 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 4 20 17,39 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 4 12 17,39 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 92 100 

Sumber: Data diolah,2019 

  Dari tabel di atas mengenai konsumen tidak terlalu lama menerima 

 pesanan yang mereka pesan dan dapat dilihat bahwa 4 atau 17,39% responden 

 menyatakan sangat setuju, 15 atau 65,22% responden menyatakan setuju, 4 

 atau 17,39% menyatakan kurang setuju, dan 0 responden menyatakan tidak 

 setuju.  

  Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari 

 keseluruhan Responden sebagian besar menyatakan setuju terhadap  Konsumen 

 tidak terlalu lama menerima pesanan yang mereka pesan. Namun masih banyak 

 juga Responden yang merasa kurang setuju tentang konsumen tidak terlalu 

 lama menerima pesanan yang konsumen pesan. 
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 5. Pernyataan No.5 

Tabel 4.10 Distribusi Data Variable X No.5 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 6 30 26,09 

Setuju  4 17 68 73,91 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 98 100 

Sumber: Data diolah,2019 

Dari tabel di atas mengenai fasilitas yang di berikan seperti ( AC ) dapat 

dilihat bahwa 6 atau 26,09% responden menyatakan sangat setuju terhadap 

pernyataan tersebut, 17 atau 73,91% responden menyatakan setuju, dan 0 

responden menyatakan kurang setuju dan tidak setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa responden 

menyatakan setuju dengan oleh perusahaan. Pakaian fasilitas yang di berikan 

sepertin ( AC ) yang layak dan nyaman yang dapat dirasakan oleh konsumen 

Distro Possible Departement Tasikmalaya. 

 6. Pernyataan No.6 

Tabel 4.11 Distribusi Data Variable X No.6 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 9 45 39,13 

Setuju  4 13 52 56,52 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 

Sumber: Data diolah,2019 

Dari tabel di atas mengenai Kenyamanan area parkir yang disediakan 

oleh perusahaan, strategis dan nyaman dapat dilihat bahwa 9 atau 39,13% 

responden menyatakan sangat setuju, 13 atau 56,52% responden menyatakan 
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setuju, 1 atau 4,35% responden menyatakan kurang setuju, dan 0 responden 

menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari keseluruhan 

responden sebagian besar menyatakan setuju terhadap  pernyataan sarana 

Kenyamanan area parkir yang disediakan oleh perusahaan bersih, strategis dan 

nyaman. Namun masih ada juga responden yang merasa kurang setuju dan tidak 

setuju terhadap pernyataan tersebut. 

7. Pernyataan No.7 

Tabel 4.12 Distribusi Data Variable X No.7 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah,2019 

Pada tabel di atas mengenai pernyataan karyawan sangat 

memahami apa saja kebutuhan yang di inginkan konsumen dapat dilihat 

bahwa 8 atau 34,78% responden menyatakan sangat setuju, 15 atau 

65,22% responden menyatakan setuju, dan 0 responden menyatakan 

kurang setuju dan menyatakan tidak setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari 

keseluruhan responden sebagian besar menyatakan setuju terhadap  

pernyataan Karyawan sangat memahami apa saja kebutuhan yang di 

inginkan konsumen. 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 8 40 34,78 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 
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8. Pernyataan No.8 

 Tabel 4.13 Distribusi Data Variable X No.8 

Sumber: Data diolah,2019 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 atau 34,78%  responden 

menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan Karyawan memiliki 

pengetahuan yang baik tentang produk yang terdapat di Distro Possible 

Departement, 15 atau 65,22% responden menyatakan setuju, dan 0 

responden menyatakan kurang setuju dan tidak ada  responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

lebih dari separuh responden menyatakan setuju terhadap pernyataan 

Karyawan memiliki pengetahuan yang baik tentang produk yang terdapat di 

Distro Possible Departement. 

 9. Pernyataan No.9 

Tabel 4.14 Distribusi Data Variable X No.9 

Keterangan  
Bobo

t 

Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 10 50 43,48 

Setuju  4 13 52 56,52 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 102 100 

Sumber: Data diolah,2019 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 8 40 34,78 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 
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Dari tabel di atas mengenai Perhatian kepada konsumen. dapat 

dilihat bahwa 10 atau 43,48% responden menyatakan sangat setuju 

terhadap pernyataan tersebut, 13 atau 56,52% responden menyatakan 

setuju, dan 0 responden menyatakan kurang setuju dan tidak setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa karyawan 

memberikan Perhatian kepada konsumen, oleh karena itu karyawan harus 

lebih memperhatikan konsumen agar terlayani dengan nyaman. 

 10. Pernyataan No.10 

Tabel 4.15 Distribusi Data Variable X No.10 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 9 45 39,13 

Setuju  4 14 56 60,87 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 101 100 

 

Dari tabel di atas mengenai pernyataaan karyawan Mengutamakan 

kepentingan konsumen dapat dilihat bahwa 9 atau 39,13% responden 

menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut, 14 atau 60,87% 

responden menyatakan setuju, dan 0 responden menyatakan kurang setuju 

, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh 

responden atau 52% menyatakan setuju terhadap pernyataan karyawan 

mengutamakan kepentingan konsumen. Hal tersebut masih belum 

dirasakan oleh konsumen yang diberikan agar dapat mencukupi kebutuhan 
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konsumen. Sepuluh pernyataan mengenai kualitas pelayanan menunjukkan 

kualitas pelayanan yang signifikan. Berdasarkan jawaban responden dapat 

disimpulkan bahwa Distri Possible Departement  Tasikmalaya cukup 

mampu menciptakan Kualitas Pelayanan. Beberapa hal mendasar yang 

menciptakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. 

Daftar rekapitulasi pernyataan kosumen mengenai kualitas 

pelayanan pada tabel di atas menunjukan bahwa konsumen yang bisa 

digolongkan merasa puas yang diberikan perusahaan. 

 

4.2.2 Pelaksanaan variable Y 

Untuk mengetahui pernyataan konsumen yang berhubungan 

dengan kepuasan konsumen di Distro Possible Departemen Tasikmalaya 

dapat dilihat pada table-tabel berikut ini: 

1. Pernyataan No.1 

Tabel 4.16 Distribusi Data Variabel Y No.1: 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 7 35 30,43 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 98 100 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas mengenai Sararana dan prasarana yang di 

berikana Distro Possible Departement dapat dilihat bahwa 7 atau 30,43% 
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responden menyatakan Sangat Setuju, 5 atau 65,22% responden 

menyatakan Setuju, 1 atau 4,35% responden menyatakan Kurang Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari sararana dan 

prasarana yang di berikana Distro Possible Departement sebagian besar 

sudah menghasilkan kepuasan konsumen yang baik. Hal tersebut dapat 

berdampak baik bagi perusahaan 

 2. Pernyataan No.2 

Tabel 4.17 Distrubusi Data Variabel Y No. 2 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 9 45 39,13 

Setuju  4 13 52 56,52 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak 

Setuju 
1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 

Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Pelayanan yang cepat dan akurat 

dapat dilihat bahwa 9 atau 39,13% responden menyatakan Sangat Setuju, 

13 atau 56,52% responden menyatakan Setuju, 1 atau 4,35% responden 

menyatakan Kurang Setuju. Berdasarkan pendapat responden tersebut 

terlihat bahwa dari keseluruhan responden sebagian besar merasa 

Pelayanan yang cepat dan akurat telah sesuai dengan yang diberikan oleh 

perusahaan. 
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 3. Pernyataan No.3 

Tabel 4.18 Distribusi Data Variabel Y No. 3 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Jumlah  Persentase % 

Sangat Setuju  5 8 40 34,78 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 0 0 0,00 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Sikap dan tanggap karyawan 

terhadap komplain konsumen dilihat bahwa 8 atau 34,78% responden 

menyatakan Sangat Setuju, 15 atau 65,22% responden menyatakan Setuju 

yang, dan 0 responden menyatakan Kurang Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari 

keseluruhan responden sebagian besar puas dengan kepuasan yang 

karyawan lakukan kepada konsumen. 

 4. Pernyataan No.4 

Tabel 4.19 Distribusi Data Variabel Y No.4 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Jumlah  Persentase % 

Sangat Setuju  5 7 35 30,43 

Setuju  4 15 60 65,22 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 98 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Keramahan karyawan dalam 

memberikana pelayanan dapat dilihat bahwa 7 atau 30,43% responden 

menyatakan Sangat Setuju, 15 atau 65,22% responden menyatakan Setuju, 

1 atau 4,35% menyatakan Kurang Setuju.  
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Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa dari 

keseluruhan responden merasakan Keramahan karyawan dalam 

memberikana pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

 5. Pernyataan No.5 

Tabel 4.20 Distribusi Data Variabel Y No.5 

Keterangan  Bobot Jumlah Responden Jumlah  Persentase % 

Sangat Setuju  5 9 45 39,13 

Setuju  4 13 52 56,52 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 100 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Kebersihan dan kenyamanan dapat 

dilihat bahwa 9 atau 39,13% responden menyatakan Sangat Setuju, 13 atau 

56,52% responden menyatakan Setuju,1 atau 4,35% responden 

menyatakan Kurang Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa 

perusahaan sudah melakukan kebersihan dan kenyamanan yang dapat 

memberikan sesuatu yang dapat dirasakan oleh konsumen. 

 6. Pernyataan No.6 

Tabel 4.21 Distribusi Data Variabel Y No.6 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 7 35 30,43 

Setuju  4 14 56 60,87 

Kurang Setuju 3 2 6 8,70 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 97 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 
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Dari Tabel di atas pernyataan Puas dengan kemampuan yang 

dimiliki karyawan dapat dilihat bahwa 7 atau 30,43% responden 

menyatakan Sangat Setuju, 14 atau 60,87% responden menyatakan Setuju, 

2 atau 8,70% responden menyatakan Kurang Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa sebagian 

besar responden puasa dengan kemampuan yang dimiliki karyawan. 

 7. Pernyataan No.7 

Tabel 4.22 Distribusi Data Variabel Y No.7 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 6 30 26,09 

Setuju  4 13 52 56,52 

Kurang Setuju 3 4 12 17,39 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 94 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Selalu bersikap sopan dan sabar 

kepada konsumen dapat dilihat bahwa 6 atau 26,09% responden 

menyatakan Sangat Setuju, 13 atau 56,52% responden menyatakan Setuju, 

4 atau 17,39% responden menyatakan Kurang Setuju, dan 0  menyatakan 

Tidak Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa sebagian 

besar responden merasa puas dengan kepuasan yang diberikan karyawan. 

 8. Pernyataan No.8 



58 
 

Tabel 4.23 Distribusi Data Variabel Y No.8 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah , 2019 

 

Dari Tabel di atas pernyataan Memberikan kepuasan yang sama 

tanpa memandang status sosial dapat dilihat bahwa 9 atau 39,13% 

responden menyatakan Sangat Setuju, 11 atau 47,83% responden 

menyatakan Setuju, 3 atau 13,04% responden menyatakan Kurang Setuju. 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa sebagian 

besar responden menyatakan merasa puas dengan apa yang diberikan 

karyawan dan tanpa memandan status sosial. 

 9. Pernyataan No.9 

Tabel 4. 24 Distribusi Data Variabel Y No.9 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 8 40 34,78 

Setuju  4 14 56 60,87 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 99 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Harga sesuai dengan kuakitas produk 

dapat dilihat bahwa 8 atau 34,78% responden menyatakan Sangat Setuju, 

14 atau 60,87% responden menyatakan Setuju, 1 atau 4,35% responden 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 9 45 39,13 

Setuju  4 11 44 47,83 

Kurang Setuju 3 3 9 13,04 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 98 100 
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menyatakan Kurang Setuju. Berdasarkan pendapat responden tersebut 

terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa harga sesuai 

dengan kualitas produk yang dijual. 

10. Pernyataan No.10 

Tabel 4.25 Distribusi Data Variabel Y No.10 

Keterangan  Bobot 
Jumlah 

Responden 
Jumlah  

Persentase 

% 

Sangat Setuju  5 10 50 43,48 

Setuju  4 11 44 47,83 

Kurang Setuju 3 1 3 4,35 

Tidak Setuju 2 1 2 4,35 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Total 23 99 100 

 Sumber: Data diolah, 2019. 

Dari Tabel di atas pernyataan Lokasi tempat mudah di akses dapat 

dilihat bahwa 10 atau 43% responden menyatakan Sangat Setuju, 11 atau 

47,83% responden menyatakan Setuju, 1 atau 4,35% responden 

menyatakan Kurang Setuju dan tidak setuju 

Berdasarkan pendapat responden tersebut terlihat bahwa sebagian 

besar responden menyatakan bahwa Lokasi tempat yang mudah di akses 

telah sesuai. 

Daftar rekapitulasi pernyataan konsumen mengenai kepuasan 

konsumen mempengaruhi pada tabel di atas menunjukan bahwa kepuasan 

konsumen telah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan bisa 

lebih bagus lagi tiap tahun nya. 
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 4.2.3 Analisis data 

  4.2.3.1 Uji validitas Kualitas Pelayanan 

 

Tabel 4.26 Uji Validitas Variabel X

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

P1 Pearson Correlation 1 .238 .470
*
 .000 .287 .254 .139 .139 .321 .387 .578

**
 

Sig. (2-tailed)  .274 .024 1.000 .184 .241 .526 .526 .135 .068 .004 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P2 Pearson Correlation .238 1 .212 .279 .269 -.159 -.015 .330 -.101 .278 .406 

Sig. (2-tailed) .274  .331 .198 .215 .467 .946 .124 .647 .199 .054 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P3 Pearson Correlation .470
*
 .212 1 .225 .105 .622

**
 .592

**
 .314 .378 .549

**
 .807

**
 

Sig. (2-tailed) .024 .331  .303 .634 .002 .003 .144 .076 .007 .000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P4 Pearson Correlation .000 .279 .225 1 .000 .000 .310 .310 .000 .453
*
 .461

*
 

Sig. (2-tailed) 1.000 .198 .303  1.000 1.000 .151 .151 1.000 .030 .027 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P5 Pearson Correlation .287 .269 .105 .000 1 -.192 .190 -.018 .278 .335 .359 

Sig. (2-tailed) .184 .215 .634 1.000  .380 .386 .935 .199 .118 .093 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P6 Pearson Correlation .254 -.159 .622
**

 .000 -.192 1 .361 .035 .395 .297 .486
*
 

Sig. (2-tailed) .241 .467 .002 1.000 .380  .090 .873 .062 .168 .019 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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P7 Pearson Correlation .139 -.015 .592
**

 .310 .190 .361 1 .233 .280 .537
**

 .631
**

 

Sig. (2-tailed) .526 .946 .003 .151 .386 .090  .284 .195 .008 .001 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P8 Pearson Correlation .139 .330 .314 .310 -.018 .035 .233 1 .280 .537
**

 .541
**

 

Sig. (2-tailed) .526 .124 .144 .151 .935 .873 .284  .195 .008 .008 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P9 Pearson Correlation .321 -.101 .378 .000 .278 .395 .280 .280 1 .555
**

 .578
**

 

Sig. (2-tailed) .135 .647 .076 1.000 .199 .062 .195 .195  .006 .004 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P10 Pearson Correlation .387 .278 .549
**

 .453
*
 .335 .297 .537

**
 .537

**
 .555

**
 1 .851

**
 

Sig. (2-tailed) .068 .199 .007 .030 .118 .168 .008 .008 .006  .000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Total Pearson Correlation .578
**

 .406 .807
**

 .461
*
 .359 .486

*
 .631

**
 .541

**
 .578

**
 .851

**
 1 

Sig. (2-tailed) .004 .054 .000 .027 .093 .019 .001 .008 .004 .000  

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 4.27 

Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Butir  
r 

hitung 

r 

kritik 
Keterangan 

P1 0,578 0,3 Valid 

P2 0,406 0,3 Valid 

P3 0,807 0,3 Valid 

P4 0,461 0,3 Valid 

P5 0,359 0,3 Valid 

P6 0,486 0,3 Valid 

P7 0,631 0,3 Valid 

P8 0,541 0,3 Valid 

P9 0,578 0,3 Valid 

P10 0,851 0,3 Valid 

 

 Berdasarkan tabel 4.27 uji validitas untuk variabel kualitas pelayanan di 

atas dengan menggunakan program SPSS Versi 25 maka keseluruhan item 

dinyatakan valid karena rhitung > rkritik atau 0,578 > 0,30. Artinya instrumen yang 

digunakan dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan baik 
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  Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel 4.28 Uji Validitas Variabel Y 

 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

P1 Pearson Correlation 1 .281 -.015 .177 .281 .378 .060 .297 .477
*
 .349 .555

**
 

Sig. (2-tailed)  .194 .946 .420 .194 .076 .785 .169 .021 .103 .006 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P2 Pearson Correlation .281 1 .361 .364 .169 .035 .036 .220 .506
*
 .162 .511

*
 

Sig. (2-tailed) .194  .090 .087 .442 .876 .870 .312 .014 .459 .013 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P3 Pearson Correlation -.015 .361 1 .094 .198 .041 .182 .259 .261 .313 .443
*
 

Sig. (2-tailed) .946 .090  .668 .364 .854 .405 .232 .228 .146 .034 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P4 Pearson Correlation .177 .364 .094 1 .222 .065 .048 .139 .563
**

 .092 .450
*
 

Sig. (2-tailed) .420 .087 .668  .308 .769 .829 .528 .005 .675 .031 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P5 Pearson Correlation .281 .169 .198 .222 1 .299 .274 .336 .222 .162 .534
**

 

Sig. (2-tailed) .194 .442 .364 .308  .166 .206 .117 .308 .459 .009 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P6 Pearson Correlation .378 .035 .041 .065 .299 1 .291 .517
*
 .336 .444

*
 .603

**
 

Sig. (2-tailed) .076 .876 .854 .769 .166  .178 .012 .117 .034 .002 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P7 Pearson Correlation .060 .036 .182 .048 .274 .291 1 .541
**

 .169 .479
*
 .567

**
 

Sig. (2-tailed) .785 .870 .405 .829 .206 .178  .008 .440 .021 .005 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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P8 Pearson Correlation .297 .220 .259 .139 .336 .517
*
 .541

**
 1 .375 .533

**
 .754

**
 

Sig. (2-tailed) .169 .312 .232 .528 .117 .012 .008  .078 .009 .000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P9 Pearson Correlation .477
*
 .506

*
 .261 .563

**
 .222 .336 .169 .375 1 .199 .681

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .014 .228 .005 .308 .117 .440 .078  .363 .000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

P10 Pearson Correlation .349 .162 .313 .092 .162 .444
*
 .479

*
 .533

**
 .199 1 .682

**
 

Sig. (2-tailed) .103 .459 .146 .675 .459 .034 .021 .009 .363  .000 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Total Pearson Correlation .555
**

 .511
*
 .443

*
 .450

*
 .534

**
 .603

**
 .567

**
 .754

**
 .681

**
 .682

**
 1 

Sig. (2-tailed) .006 .013 .034 .031 .009 .002 .005 .000 .000 .000  

N 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 4.29 

Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Butir  
r 

hitung 

r 

kritik 
Keterangan 

P1 0,555 0,3 Valid 

P2 0,511 0,3 Valid 

P3 0,443 0,3 Valid 

P4 0,45 0,3 Valid 

P5 0,534 0,3 Valid 

P6 0,603 0,3 Valid 

P7 0,567 0,3 Valid 

P8 0,754 0,3 Valid 

P9 0,681 0,3 Valid 

P10 0,682 0,3 Valid 

 

 Berdasarkan tabel 4.29 uji validitas untuk variabel kepuasan konsumen di 

atas dengan menggunakan program SPSS Versi 25 maka keseluruhan item 

dinyatakan valid karena rhitung > rkritik atau 0,555 > 0,30. Artinya instrumen yang 

digunakan dalam penelitian mengenai kepuasan konsumen baik. 

    

 4.2.3.2 Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Tabel 4.30 

Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.741 11 

 

Berdasarkan tabel 4.30 uji reliabilitas untuk variabel kualitas 

pelayanan di atas dengan menggunakan program SPSS Versi 25, maka 

keseluruhan item dinyatakan reliabel karena rhitung > rtabel atau 0,741 > 0,6. 
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Artinya, hasil pengukuran instrumen dari variabel kualitas pelayanan dapat 

dipercaya. 

 

  Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel 4.31 

Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.744 11 

 

Berdasarkan tabel.....uji reliabilitas untuk variabel kepuasan 

konsumen di atas dengan menggunakan program SPSS Versi 25, 

maka keseluruhan item dinyatakan reliabel karena rhitung > rtabel atau 

0,744 > 0,6. Artinya, hasil pengukuran instrumen dari variabel 

kepuasan konsumen dapat dipercaya. 

 

  4.2.3.2 Koefisien Korelasi 

 

Tebel 4.32 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .647
a
 .419 .391 2.75267 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

 

 Berdasarkan tabel 4.42 koefisien korelasi untuk variabel 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di atas dengan 

menggunakan program SPSS Versi 25 maka kualitas pelayanan 
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memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen sebesar R = 0,647 

atau 64,70%. Artinya, kualitas pelayanan memiliki hubungan yang 

kuat (Riduan, 2005: 138) dengan kepuasan sebesar 64,70%. 

   Koefisien Determinasi 

 

Tebel 4.33 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .647
a
 .419 .391 2.75267 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan 

 

 Berdasarkan tabel 4.43 koefisien determinasi untuk variabel 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen di atas dengan 

menggunakan program SPSS Versi 25, maka R
2
 sebesar 0,419 atau 

41,90%. Artinya, variabel kualitas pelayanan mampu menerangkan 

variasi variabel kepuasan konsumen. Sisanya sebesar 58,10% 

dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

   

  4.2.3.3 Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.34 

Regresi Linerar Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.141 8.150  1.367 .186 

Kualitas 

Pelayanan 

.736 .189 .647 3.892 .001 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 
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  Berdasarkan hasil pengolahan data persamaan 

regresi linear  sederhana adalah sebagai berikut: 

          

                   

 Artinya, apabila kepuasan konsumen tidak dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan atau sama dengan nol, maka kepuasan 

konsumen sebesar 11,141. Dengan demikian bahwa meningkat 

atau menurunnya kepuasan konsumen ditentukan oleh kualitas 

pelayanan. 

 

 4.2.4 Uji Hipotesis 

Tabel 4.35 

Uji t 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.141 8.150  1.367 .186 

Kualitas 

Pelayanan 

.736 .189 .647 3.892 .001 

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja 

 

Dari tabel .... diatas, maka dapat diketahui bahwa X = thitung > ttabel  atau nilai sig. < 

α (0,05) =  3.892 > 2,07387 atau 0,001 < 0,05. Maka, tolak Ho terima Ha. Artinya,  

terdapat pengaruh  signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

diajukan diterima yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Distro Possible 

DepartementTasikmalaya. Hal ini didasarkan pada: 

1. Hasil analisis data dari penyebaran kuisioner mengenai Kualitas pelayanan 

Distro Possible Departement Tasikmalaya persentase tertinggi kualitas 

pelayanan oleh perusahaan sudah sesuai dan layak, sarana ibadah yang 

nyaman, bersih dan strategis, yang memenuhi kebutuhan konsumen, serta 

perusahaan sering memberikan pelayanan yang lebih 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pada Distro 

Possibel Departemen Tasikmalaya sudah tinggi yang berarti sudah baik. 

2. Hasil analisis data dari penyebaran kuisioner mengenai Kepuasan 

konsumen Distro Possible Departement Tasikmalaya yaitu persentase 

tertinggi kinerja disebabkan oleh Kepuasan konsumen yang dihasilkan 

karyawan sudah baik, karyawan mengerti atau paham dengan pekerjaan 

yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan, dan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen. 
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3. Hasil analisis data dari penyebaran kuisioner mengenai kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan konsumen pada distro Possible Departement 

Tasikmalaya yaitu persentase tertinggi konsumen disebabkan oleh 

Kualitas Pelayanan yang dihasilkan perusahaan sudah baik, perusahaan 

mengerti atau paham dengan apa yang diinginkan oleh suatu konsumen 

dan menjadi sebuah kepuasan bagi konsumen 

 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden untuk 

kualitas pelayanan sudah cukup bagus, Fasilitas dan Pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan sudah mencukupi kebutuhan konsumen. Oleh 

karena itu Possible Departement Tasikmalaya harus dipertahankan dan 

bisa lebih baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden untuk 

Kepuasan konsumen tidak ada yang kurang dari segi kualitas pelayanan 

yang dimiliki oleh karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih baik 

lagi tugas yang diberikan kepada karyawan agar konsumen lebih puas. 

3. Pada penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Distro Possible Departement Tasikmalaya 

lebih dari sebesar 64%, dan sisanya di sebabkan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. Oleh karena itu, diharapkan ada peneliti lain yang meneliti 

mengenai variabel lain yang belum diteliti 
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI 

POSSIBLE DEPARTEMENT TASIKMALAYA 

 

I. Identitas Responden 

Nama    : 

Umur    : 

Jenis kelamin   : 

Pekerjaan   : 

Frekuensi berkunjung  : 

II. Petunjuk 

Kami menginginkan pendapat anda tentang pelayanan yang di berikan Distro Possible 

Departement kepada konsumen yang akan datang. 

III. Cara pengisian  

Berilah tanda ceklist pada jawaban yang saudara pilih. 

Kriteria penilaian 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 
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Indikator  

Variable X Kualitas Pelayanan 

No Variable X kehandalan ( Reability ) SS S KS TS STS 

1 Karyawan Distro Possible Departement cekatan 

dalam menangani kebutuhan akan pesanan anda 

     

2 Keakuratan perhitungan administrasi oleh kasir 

Distro Possible departement pada saat anda 

membayar 

     

 

No Variable X daya tanggap ( Responsiveness ) SS S KS TS STS 

3 Ketika anda membutuhkan sesuatu karyawan 

Distro Possible Departement memiliki waktu 

luang untuk membantu anda 

     

4 Saya tidak terlalu lama menerima pesanan yang 

saya pesan 

     

 

No Variable X bukti fisik ( tangibel ) SS S KS TS STS 

5 Fasilitas yang di berikan ( AC )      

6 Kenyamanan area parkir      

 

No Variable X jaminan ( assurance ) SS S KS TS STS 

7 Karyawan sangat memahami apa saja kebutuhan 

yang di inginkan konsumen 

     

8 Karyawan memiliki pengetahuan yang baik      
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tentang produk yang terdapat di Distro possible 

 

No Variable X kepedulian ( emphaty ) SS S KS TS STS 

9 Perhatian kepada konsumen      

10 Mengutamakan kepentingan konsumen      

 

Variable Y Kepuasan Konsumen 

No Variable Y Kepuasan Konsumen SS S KS TS STS 

1 Sararana dan prasarana yang di berikana Distro 

Possible 

     

2 Pelayanan yang cepat dan akurat      

3 Sikap dan tanggap karyawan terhadao komplain 

konsumen 

     

4 Keramahan karyawan dalam memberikana 

pelayanan 

     

5 Kebersihan dan kenyamanan      

6 Puas dengan kemampuan yang dimiliki karyawan      

7 Selalu bersikap sopan dan sabar kepada 

konsumen 

     

8 Memberikan pelayanan yang sama tanpa 

memandang status sosial 

     

9 Harga sesuai dengan kuakitas produk      

10 Lokasi tempat mudah di akses      
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Lampiran 2 

TABULASI DATA 

VARIABLE ( X ) KUALITAS PELAYANAN 

Res. 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 

TOTAL 
SCORE 

2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 43 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 

6 4 3 5 3 4 5 5 4 5 4 42 

9 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 44 

10 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

15 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47 

16 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 45 

17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 

18 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 42 

21 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 40 
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VARIABLE ( Y ) KEPUASAN KONSUMEN 
 

q 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 

TOTAL 
SCORE 

2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 41 

6 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 43 

9 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 46 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

15 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 48 

16 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 40 

17 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 37 

18 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 43 

21 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 41 
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LAMPIRAN 3 
 

 1. UJI VALIDITAS VARIABLE X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. UJI VALIDITAS VARIABLE Y 
 

Butir  r hitung r kritik Keterangan 

P1 0,555 0,3 Valid 

P2 0,511 0,3 Valid 

P3 0,443 0,3 Valid 

P4 0,45 0,3 Valid 

P5 0,534 0,3 Valid 

P6 0,603 0,3 Valid 

P7 0,567 0,3 Valid 

P8 0,754 0,3 Valid 

P9 0,681 0,3 Valid 

P10 0,682 0,3 Valid 

 

 

 

Butir  r hitung r kritik Keterangan 

P1 0,578 0,3 Valid 

P2 0,406 0,3 Valid 

P3 0,807 0,3 Valid 

P4 0,461 0,3 Valid 

P5 0,359 0,3 Valid 

P6 0,486 0,3 Valid 

P7 0,631 0,3 Valid 

P8 0,541 0,3 Valid 

P9 0,578 0,3 Valid 

P10 0,851 0,3 Valid 
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LAMPIRAN 4 
 

 LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI) SEMINAR 

USULAN PENELITIAN (S1) 
 
   FAKULTAS EKONOMI & BISNIS 

 
   PROGRAM STUDI 

   AKUNTANSI/MANAJEMEN 

   Jl.Turangga Raya No. 25 Bandung 

   Telp. (022) 7332548 / 49 Fax. (022) 7302184 

   Email : feb@winayamukti.ac.id website : 

http//www.winayamukti.ac.id 

 
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI) 

 SEMINAR USULAN PENILITIAN 
 
 

NAMA   : AJI PERAS SETIYO 

NPM   : 

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN 

MATRIK PERBAIKAN SEMINAR USULAN PENELITIAN 

 
PEMBINGBING I : 
NO PEMBINGBING/PENGUJI MASUKAN PERBAIKAN TANDA 

TANGAN 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Bandung................................................ 

Mengetahui / Menyetujui, 
Ketua Program Studi, 

 
 

    (   ) 

mailto:feb@winayamukti.ac.id
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LAMPIRAN 5 
 

FORMULIR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI) 

SKRIPSI / TESIS 

 

 

Nama Mahasiswa   :  

NPM    : 

Program Studi   : 

Tanggal Ujian   : 

Judul Usulan Penelitian  : 

Skripsi / Tesis   :         

                 

             

Telah direvisi disetujui oleh tim penguji/tim pembingbing dan 

diperkenankan untuk digandakan 

 

No Nama Penguji Tanda Tangan 

1   

2   

 

 

 

      Bandung...........................20....... 

        

           Mengetahui / Menyetujui 

 

 

 

             ......................................................... 

       Pembingbi
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