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ABSTRAK 

Ryan Azharie, NPM : 4122.4.14.11.0024, Judul: Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Tiara Payung Putra 

 

Tujuan dasar dari industri jasa yaitu memberikan pelayanan yang baik dan 

maksimal sesuai dengan harapan pelanggan guna membangun kepuasan pelanggan, 

sehingga penyedia jasa memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. 

Perusahaan dituntut untuk siap dalam memenuhi keinginan pelanggan dan 

mengikuti perkembangan zaman yang ada, yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan agar pelanggan tidak mudah berpindah pada penyedia jasa lainnya. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data diperoleh 

dari data primer melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari data pustaka, telaah dokumen dan perolehan data dari 

bapusipda.  Untuk  analisis  statistik  menggunakan  analisis  koefisien  korelasi, 

regresi linier sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Untuk 

memudahkan penganalisaan dengan menggunakan bantuan software application 

system 16.0 For Windows. 

 

Berdasarkan hasil pembahasan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan PT Tiara Payung Putra, dan besar pengaruh 27,2%.Kesimpulan dari 

pembahasan diperoleh bahwa kualitas pelayanan PT Tiara Payung Putra menurut 

responden cukup baik meskipun terdapat kekurangan. Sedangkan tingkat 

pengujian hipotesis  antara  kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh yang baik sebesar 4,239. 
 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 
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ABSTRACT 

Name : Ryan Azharie, NPM : 4122.4.14.11.0024, Tittle: The Effect of Service 

Quality on Customer Satisfaction at PT Tiara Payung Putra 

 

The basic purpose of the service industry is to provide good and maximum services 

in accordance with customer expectations in order to build customer satisfaction, 

so that service providers have a good relationship with customers. Companies are 

required to be ready to fulfill customer desires and to keep abreast of existing times, 

namely by improving the quality of services so that customers are not easily moved 

to other service providers. 

 

The method used in this study is a descriptive and verification method approach. 

Data collection techniques were obtained from primary data through interviews, 

observations, and questionnaires. Secondary data is obtained from library data, 

document review and data acquisition from bapusipda. For statistical analysis 

using correlation coefficient analysis, simple linear regression, coefficient of 

determination and hypothesis testing. To facilitate analysis using the help of 

application software system 16.0 For Windows. 

 

Based on the results of the discussion the influence of service quality on customer 

satisfaction PT Tiara Payung Putra, and the influence of 27.2%.The conclusion 

from the discussion is that the service quality of PT Tiara Payung Putra according 

to respondents is quite good despite the shortcomings. While the level of hypothesis 

testing between service quality and customer satisfaction has a good influence of 

4,239. 

 

Keywords : Service Quality and Customer Satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan program konversi dari minyak 

tanah ke gas LPG dalam sektor rumah tangga setidaknya menimbulkan peluang 

bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Peluang ini adalah 

kebutuhan akan gas LPG bagi masyarakat. Kebutuhan akan gas LPG saat ini 

menjadi sangat besar bagi masyarakat, hal ini disebabkan  diberhentikannya subsidi 

pemerintah pada minyak tanah, sehingga secara otomatis semua konsumen 

berpindah memakai gas daripada minyak tanah karena gas lebih murah. Saat ini 

hampir 100% masyarakat memakai gas sebagai bahan bakar kompor dengan 

demikian usaha penjualan gas LPG menjadi peluang yang bagus untuk diusahakan 

dikarenakan kebanyakan masyarakat menggunakan gas LPG ukuran 3Kg. 

Berkaitan dengan fenomena tersebut maka, di setiap kawasan pemukiman warga 

terdapat perusahaan agen gas LPG yang berperan sebagai distribusi dan 

penjualan gas LPG ke setiap rumah dan usaha mikro. Fokus penting bagi 

perusahaan jasa khususnya perusahaan agen gas LPG melalui pihak manajemennya 

adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang unggul dan prima. Kualitas 

pelayanan menjadi salah satu keberhasilan perusahaan yang dapat dirasakan oleh 

para pelanggan. 

 Keadaan yang seperti ini perusahaan harus menetapkan orientasi pada 

kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai tujuan utama. Pelanggan merasa puas 
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dengan pelayanan yang diberikan, maka pelanggan tersebut akan kembali lagi 

untuk menikmati jasa yang diberikan. Kemungkinan besar bahkan 

merekomendasikan kepada pelanggan lain. Hal ini erat kaitannya kualitas 

pelayanan untuk memenuhi harapan pelanggan dan membuat pelanggan loyal 

dengan perusahaan. 

 Tujuan dasar dari industri jasa yaitu memberikan pelayanan yang baik dan 

maksimal sesuai dengan harapan pelanggan guna membangun kepuasan pelanggan, 

sehingga penyedia jasa memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. 

Perusahaan dituntut untuk siap dalam memenuhi keinginan pelanggan dan 

mengikuti perkembangan zaman yang ada, yaitu dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan agar pelanggan tidak mudah berpindah pada penyedia jasa lainnya. 

Kualitas pelayanan yang unggul dan konsisten akan membuktikan pada pelanggan 

bahwa jasa yang digunakan adalah jasa yang terbaik, sehingga muncul nilai yang 

menumbuhkan kepuasan yang membuat konsumen akan menggunakan jasa 

pelayanan secara terus- menerus dikemudian hari dan menciptakan loyalitas 

konsumen. 

 Menurut Lovelock, Wirtz and Mussry (2010:60) “para pelanggan akan 

cukup terpuaskan selama penyelenggaraan yang dirasakan berada di antara zona 

toleransi, yaitu di atas tingkat layanan memadai”. Para pelanggan akan senang 

ketika kinerja layanan mendekati atau melebihi tingkat layanan yang diinginkan, 

kemungkinan pelanggan melakukan pembelian ulang dan loyal pada penyedia 

layanan, kemudian menyebarkan Word Of Mouth positif, tetapi ketika pengalaman 

layanan tidak sesuai harapan,  pelanggan  akan  mengeluh  tentang buruknya kualitas 
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layanan dan beralih pada penyedia jasa lainnya. Dalam hal ini berarti perusahaan 

harus mampu memaksimalkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan, karena kualitas pelayanan ini sangat bergantung pada pelanggan yang 

akan menyampaikan pengalamannya kepada orang lain. 

 Menurut Elrado (2014: 2), “pelanggan   yang   puas   akan   memiliki   tingkat 

loyalitas yang tinggi terhadap suatu produk dibandingkan dengan pelanggan yang 

tidak puas”.  

 Kualitas pelayanan dan perhatian untuk pelanggan menjadi bagian penting 

dari budaya perusahaan yang tercermin dalam visi, misi dan nilai perusahaan, 

sehingga perusahaan mampu menerapkan layanan yang unggul pada pelanggan dan 

selalu mengukur tingkat kepuasan pelanggan serta membuat para pelanggan loyal 

pada perusahaan. Pentingnya kesadaran dalam memberikan kualitas pelayanan 

yang unggul untuk menciptakan kepuasan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan 

serta mencapai tujuan agar dapat bertahan dalam persaingan dunia bisnis khususnya 

pada bidang jasa penyaluran gas LPG. Saat ini, banyaknya agen penyalur gas LPG 

membuat persaingan menjadi semakin ketat, terlebih setiap kota maupun kabupaten 

telah memiliki lebih dari satu agen gas LPG yang bertugas menjual pasokan gas 

LPG ke usaha mikro maupun rumah tangga. 

 Kini   semakin   disadari   bahwa   kualitas   pelayanan   dan   kepuasan 

pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan. Survive tidaknya suatu perusahaan ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan itu sendiri dalam memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada para pelanggannya. Kepuasan pelanggan bisa menjadi senjata andalan 
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untuk tampil sebagai pemenang dalam persaingan tetapi bisa juga sebaliknya, 

dimana hal itu bisa menjadi bumerang yang dapat menghancurkan posisi   

perusahaan dalam dunia bisnis yang semakin kompleks. 

 Untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan dalam penelitian ini, 

menurut Tjiptono (2011:157), digunakan dimensi-dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu: bukti langsung (Tangibles), kehandalan (Reliability), daya tanggap 

(Responsiveness), jaminan (Assurance) dan empati (Emphaty). Pengukuran ini 

dikenal sebagai Service Quality Model. Pelayanan menekankan pada aspek 

kepuasan konsumen sehingga dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas kepada 

perusahaan yang telah memberikan kualitas pelayanan yang maksimal 

 Jika pelayanan yang diberikan memenuhi permintaan pelanggan maka 

pelanggan akan merasa  puas dan bila jasa pelayanan berada di bawah tingkat yang 

diharapkan, pelanggan  merasa  kurang atau tidak  puas. Pelanggan yang  merasa 

tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dengan sendirinya akan 

menceritakan kepada orang lain sebagai komplain atas ketidakpuasanya. Berikut 

ini adalah hasil pra survei mengenai tingkat kepuasan pelanggan pada PT Tiara 

Payung Putra : 
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Tabel I.1 

Hasil Pra Survei Kualitas Pelayanan PT Tiara Payung Putra 

No Pernyataan 
Ya Tidak  

Persen Orang Persen Orang 

1 Pelayanan yang diberikan telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan 

35% 7 65% 13 

2 Karyawan berinisiatif untuk 

membantu pelanggan sehingga 

pelayanan cepat 

40% 8 60% 12 

3 Karyawan menyapa dengan ramah 

kepada pelanggan 

30% 6 70% 14 

4 Karyawan cepat dan tanggap 

dalam mengatasi masalah keluhan 

pelanggan 

40% 8 60% 12 

5 Karyawan PT Tiara Payung Putra 

dapat diandalkan 

45% 9 55% 11 

Sumber : Hasil Pra survei peneliti 2018 

 Berdasarkan hasil pra survei terhadap 20 orang dari setiap sampel penelitian 

diketahui bahwa penilaian responden terhadap kualitas pelayanan PT Tiara Payung 

Putra mendapat respon yang kurang baik dikarenakan mayoritas responden 

menyatakan kualitas pelayanan PT Tiara Payung Putra kurang baik. Berdasarkan 

tabel I.1 pernyataan “Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan apa yang 

diharapkan” mendapat respon tidak baik sebesar 65% atau sebanyak 13 responden, 

hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap pelanggan kurang baik khususnya 

dalam hal penanganan kedatangan pelanggan yang membeli gas LPG di PTTiara 

Payung Putra yang sering menunggu lama untuk dapat membeli gas LPG. 

Pernyataan kedua yaitu “karyawan berinisiatif untuk membantu pelanggan 

sehingga pelayanan cepat” mendapat respon yang kurang baik yakni sebesar 60% 

atau sebanyak 12 responden, hal ini sesuai dengan temuan di lapangan bahwa masih 
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seringnya karyawan PT Tiara Payung Putra mengobrol dengan sesama karyawan 

ketimbang membantu pelayanan terhadap pelanggan. Pernyataan ketiga yaitu 

“karyawan menyapa dengan ramah kepada pelanggan” mendapat respon yang 

kurang baik yakni sebesar 70% atau sebanyak 14 responden, hal ini dibuktikan 

dengan ketika pelanggan datang untuk membeli gas LPG di PT Tiara Payung Putra, 

karyawan memberikan respon yang terkadang tidak ramah dan berakibat 

mengurangi rasa kenyamanan pelanggan. Pernyataan keempat “Karyawan cepat 

dan tanggap dalam mengatasi masalah keluhan pelanggan” mendapat respon 

kurang baik yakni sebesar 60% atau sebanyak 12 responden, hal ini sesuai dengan 

temuan di lapangan bahwa pelanggan sering menunggu lama agar pesanan gas LPG 

nya dapat diambil oleh pelanggan, kemudian pernyataan kelima yaitu “Karyawan 

PT Tiara Payung Putra dapat diandalkan” mendapat respon yang kurang baik yakni 

sebesar 55% atau sebanyak 11 responden, hal ini sesuai dengan temuan di lapangan 

bahwa ketika ada pelanggan yang membutuhkan bantuan untuk memasukkan gas 

LPG yang telah dibelinya, karyawan jarang membantu untuk memasukkan gas LPG 

tersebut ke kendaraan yang pelanggan bawa. Berdasarkan hasil ini, PT Tiara 

Payung Putra diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanannya agar 

pelanggan merasa puas dan nyaman sehingga kedepannya akan menciptakan 

loyalitas pelanggan dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi PT Tiara 

Payung Putra 

 Mengingat peran yang cukup strategis dari kepuasan konsumen terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan, penulis sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian terhadap kualitas pelayanan yang diduga mempengaruhi kepuasan 
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konsumen, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Tiara Payung 

Putra”. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, 

terdapat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikut ini adalah 

identifikasi masalah dalam penelitian ini : 

1. Pelayanan terhadap pelanggan belum maksimal 

2. Ketidakpuasan pelanggan dinilai relatif rendah terhadap sebuah perusahaan 

3. Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya Customer Satisfaction 

4. Diduga kualitas pelayanan terhadap pelanggan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan PT Tiara Payung Putra 

1.2.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dan dibatasi oleh 

batasan masalah maka, peneliti menyimpulkan perumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana kualitas pelayanan perusahaan PT Tiara Payung Putra ? 

2. Bagaimana kepuasaan pelanggan pelanggan PT Tiara Payung Putra ? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Pada 

PT Tiara Payung Putra ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian merupakan jawaban atau suatu sasaran dari sebuah 

penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan PT 

Tiara Payung Putra; 

2. Untuk mengetahui kepuasaan pelanggan yang dimiliki oleh pelanggan PT 

Tiara Payung Putra; 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan PT Tiara Payung Putra. 

1.4.Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas masalah yang sama atau 

ruang lingkup yang lebih luas. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT Tiara Payung 

Putra sebagai bahan rekomendasi dan masukan dalam menentukan 

kebijakan dan peningkatan kepuasan pelanggan, khususnya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT Tiara Payung Putra. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pengertian Manajemen 

 Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif 

yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, 

kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Tetapi 

istilah manajemen lebih identik dengan pengelolaan. Manajemen dan pengelolaan 

memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. 

Pengelolaan merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dalam tercapainya tujuan.  

 Menurut T. Hani Handoko (2000:8) mendefinisikan bahwa, “Manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan pengunaan sumber daya   organisasi   lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” 

 Manajemen berasal dari bahasa kata Manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-

fungsi manajemen itu (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengendalian). 

Jadi, Manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang 

diinginkan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai manajemen, 

berikut ini akan diungkapkan oleh para ahli. Menurut Stoner dan Wankel yang 
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dikutip oleh Siswanto (2008;22) adalah: “Management is the process of planning, 

organizing, leading, and controlling, the effort or organizing members and of using 

all other organizational resources to achieve stated organizational goals”. 

(Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

upaya pengendalian anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah dicapai). 

 H.B. Siswanto (2008:2), manajemen adalah seni dan ilmu dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian 

terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. 

 Menurut Hasibuan (2012;1) yaitu: “Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

2.1.2. Fungsi Manajemen 

 Manajemen Menurut Zulaini (2010;10) fungsi-fungsi manajemen terdiri 

dari: perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pengarahan 

(Actuating) dan pengawasan (Controlling). 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan 

menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan 

penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya untuk mencapai tujuan. 
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2. Pengorganisasian (Organizing) 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama.  

3. Pengarahan (Actuating) 

Pengarahan adalah menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dan yang 

tidak harus dilakukan oleh bawahannya. Pengarahan harus dilakukan 

dengan tegas agar pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Di antara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan 

memiliki peran yang sangat penting karena pengawasan tidak hanya 

berlangsung pada saat pelaksanaan tetapi juga pada saat perencanaan dan 

pengorganisasian.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan 

proses yang mendasar dari kegiatan pengelolaan dan merupakan hal yang sangat 

penting dalam suatu kegiatan pengelolaan. Selanjutnya pengorganisasian 

merupakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Sementara itu pengawasan dari dekat sangat diharapkan agar tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan evaluasi, dapat melihat secara 

langsung proses Monitoring aktivitas dari individu atau kelompok apakah mereka 

memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien 

dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen dan 

pengelolaan adalah sama yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan 

menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

2.1.3. Pemasaran 

 Pemasaran  merupakan  suatu proses kegiatan  usaha untuk melaksanakan 

rencana-rencana  strategis yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumen 

yang akan dipuaskan, pembuatan produk dijual, penentuan harga yang sesuai, 

penentuan cara-cara promosi dan penyaluran distribusi yang tepat. Pengertian 

pemasaran oleh para ahli dikemukakan berbeda-beda dalam penyajiannya. Berikut 

ini beberapa definisi mengenai pemasaran yang penulis kutip dari para ahli : 

 Abdullah dan Tantri (2013:02), “Pemasaran merupakan suatu sistem total 

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

promosi dan mendistribusikan  barang- barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan”. 

 Pemasaran menurut Evan & Berman dalam Tjiptono & Chandra (2012:03), 

“Pemasaran merupakan pengantisipasian, pengelolaan, dan pemuasan permintaan 

melalui proses pertukaran”. 

 Sedangkan  menurut America Marketing Association  dalam Tjiptono dan 

Chandra (2012:04), “Pemasaran sebagai fungsi organisasi dan serangkaian proses 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai bagi para 

pelanggan, serta mengelola relasi pelanggan sedemikian rupa sehingga 

memberikan manfaat bagi organisasi dan para stakeholdernya”. 
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 Berdasarkan  ketiga  definisi  pemasaran  diatas,  pada  dasarnya  memiliki 

tujuan   dan   persepsi   yang   sama   dan   dapat   disimpulkan   bahwa   pemasaran 

merupakan aktivitas menciptakan, mengkomunikasikan, menawarkan dan 

melakukan  pertukaran barang ataupun jasa antar individu atau kelompok untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan bagi perusahaan. 

2.1.4. Kualitas Pelayanan 

 Menurut American society for Quality Control, kualitas (Quality) adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler 

dan Keller, 2009:143). 

Menurut Tjiptono & Chandra (2011:164) 

Konsep kualitas dianggap sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk 

atau jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian 

(conformance quality). Kualitas desain merupakan fungsi secara spesifik 

dari sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa 

besar tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan 

atau spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya. 

 

 Menurut Rangkuti (2008:45) 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 dikutip oleh lopiyoadi 

(2009) dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, reperasi, 
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peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, 

perbankan ritel,pialang sekuritas. 

 ServQual (Service Quality) di bangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima 

(Perceived Service) dengan pelayanan sesungguhnya diharapkan atau diinginkan 

(Expected Service). 

 Menurut Lovelock et al (2011:16), mendefinisikan bahwa : 

Jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak  yang lain. Seringkali kegiatan  yang dilakukan dalam jangka 

waktu tertentu (Time-Based), dalam bentuk suatu kegiatan (Performance) 

yang akan membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, obyek, maupun 

aset-aset lainnya yang menjadi tanggung jawab dari pembeli. Sebagai 

pertukaran dari uang, waktu, dan upaya, pelanggan jasa berharap akan 

mendapatkan nilai (Value) dari suatu akses ke barang-barang tenaga kerja, 

tenaga ahli, fasilitas, jejaring dan sistem tertentu; tetapi para pelanggan 

biasanya tidak akan mendapatkan hak milik dari unsur-unsur fisik yang 

terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. 

 Menurut Lupiyoadi (2009:5), mendefinisikan bahwa  

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 

atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

 Menurut Lupiyoadi (2009:5), “pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip Intangible 

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun”. Sedangkan menurut Umar 

(2009:79), pemasaran jasa adalah pemasaran yang bersifat Intangible dan 

immaterial dilakukan pada saat konsumen berhadapan dengan produsen. 

 Menurut Madura (2011:536) mengungkapkan bahwa : 

Mutu (Quality) dapat didefenisikan sebagai tingkat sampai sejauh mana 

produk atau jasa dapat memenuhi keinginan atau harapan para pelanggan. 
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Mutu berhubungan dengan kepuasan pelanggan, yang selanjutnya dapat 

memengaruhi penjualan dimasa depan dan kinerja perusahaan dimasa depan 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas, kualitas adalah suatu keseluruhan ciri 

dan karekteristik yang dimiliki suatu produk/jasa yang dapat memberikan kepuasan 

konsumen. 

  Menurut Tjiptono (2011:3), “Service is an interactive process of doing 

something for someone”. Diartikan bahwa layanan/ jasa merupakan proses interaksi 

dalam melakukan sesuatu kepada seseorang.  

Menurut dalam Tjiptono & Chandra (2011:17) mengungkapkan bahwa 

layanan/ jasa adalah “Something which can be bought and sold but which you 

cannot drop on your feet”. Sehingga dikatakan bahwa layanan merupakan hal yang 

dapat dipertukarkan melalui beli dan jual namun tidak dapat dirasakan secara fisik. 

  Layanan/ jasa dikatakan intangible sama halnya dengan pendapat menurut 

Tjiptono & Chandra (2011 : 17),  

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikian sesuatu”.  

  Sama halnya yang diungkapkan oleh Tjiptono & Chandra (2011 : 17) 

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang 

biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan 

dan karyawan jasa dan/atau sumber daya fisik atau barang dan/atau sistem 

penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. 

 

Menurut Tjiptono (2011: 3), “Sebagai layanan, istilah service menyiratkan 

segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu kepada pihak lain”. 

Menurut Brigitta (2015:13) secara umum menjelaskan bahwa : 
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Service (jasa) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana jika produk itu berupa produk 

fisik yang didalam tahapannya akan mengalami perubahan bentuk sehingga 

dapat memuaskan keinginan wisatawan yang diharapkan ketika membeli 

atau menggunakan produk ini. Maksud ungkapan ini menurut peneliti 

adalah Service merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh 

individu ke individu atau individu ke kelompok untuk bertujuan 

memberikan sebuah kepuasan bagi pelanggan atau wisatawan yang datang 

ke sebuah objek wisata maupun ke sebuah perusahaan. 

 

Menurut Raza (2012:789) menyatakan bahwa Service adalah  

Service are different from physical products. Because services are 

intangible, cannot be stored. But the purpose of both are same, to satisfy 

human needs and wants. Services are part of our life from long time but 

difference between services and commodities. 

 Pengertian Service menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menyatakan bahwa : 

Service (pelayanan) adalah suatu kegiatan yang menyediakan segala sesuatu 

yang dibutuhkan oleh orang lain pada saat tersebut, dalam hal ini subjek 

yang dimaksud adalah wisatawan, hal ini senada dengan yang dikemukakan 

oleh Kotler dan Amstrong (2012:224) yaitu, service is an activity, a benefit, 

or a satisfaction which offered for sale that is an essentially intangible 

things and does not a result in the ownership of anything. 

 Service (pelayanan) memiliki beberapa karakteristik yang membedakan 

dengan faktor lainnya, menurut Tjiptono (2011:34) mengungkapkan bahwa : 

Service memiliki empat karakteristik yang unik dengan faktor lainnya 

khususnya dalam hal strategi pengelolaannya serta dalam memasarkannya, 

empat faktor tersebut yaitu : Intangibility, Heterogenity, Inseparability, dan 

Perishability. 

 Menurut Tijptono (2011:21) menyatakan bahwa secara garis besar 

klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan 7 aspek kriteria pokok yaitu : 

1. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, faktor jasa dapat dibedakan menjadi faktor jasa 

yang ditunjukan oleh konsumen. Dalam hal ini jasa memiliki kriteria 
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spesifik terhadap target konsumen yang ingin dipilihnya baik di karenakan 

alasan kemampuan finansial maupun berdasarkan alasan lainnya. 

2. Tingkat Keberwujudan 

Dalam hal ini, jasa memiliki hubungan dengan keterlibatan suatu tingkat 

produk fisik dengan konsumen yang ingin menggunakannya. Berdasarkan 

kriteria ini, jasa terbagi menjadi tiga macam yaitu : Rented-Goods Service, 

Owned-Goods Service dan Non-Goods Service. 

3. Keterampilan Penyediaan Jasa 

Penyediaan Jasa memiliki tingkat keterampilan yang berbeda, dalam hal ini 

terdapat dua tipe pokok penyedia jasa yaitu : Professional Service dan Non-

professional Service. 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan sebuah tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi 

2 aspek yaitu Commercial Services atau Profit Service dan Non-Profit 

Service. 

5. Regulasi 

Regulasi merupakan suatu kesepakatan aturan yang harus ditaati. Jasa 

dibagi menjadi Regulated Service dan Non-regulated Service. 

6. Tingkat Intensitas Karyawan 

Jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu : Equipment Based 

Service dan People Based Service. 
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7. Tingkat Kontak Jasa dan Pelanggan 

Jasa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu High Contact Service dan Low 

Contact Service. 

Menurut Rahmayanty (2010:25) mengungkapkan bahwa : 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dalam 

perusahaan, karena tanpa pelanggan perusahaan tidak akan ada. Aset 

perusahaan sangat kecil nilainya tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu 

tugas utama perusahaan adalah penarik dan mempertahankan pelanggan. 

Pelanggan ditarik dengan tawaran yang lebih kompetitif dan dipertahankan 

dengan memberikan kepuasan. 

Menurut Jurnal Al-Ababneh, Mukhles (2013:165) : 

Service quality is defined as what the customer gets out and is willing to 

pay for” rather than “what the supplier puts in (Ducker, 1991). In some 

earlier studies, service quality has been defined to the extent where the 

service fulfils the needs or expectation of the customers (Lewis and Mitchell, 

1990; Dotchin and Oakland, 1994). While Zeithaml et al. (1996) has 

conceptualized service quality as the overall impression of customers 

towards the service weakness or supremacy. Therefore service quality 

frequently has been conceptualized as the difference between the 

perceived services expected performance and perceived service actual 

performance (Bloemer et al., 1999; Kara et al., 2005). 

 Menurut Tjiptono & Chandra (2011 : 180), “kualitas layanan sebagai ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan 

pelanggan”. Sama seperti yang telah diungkapkan oleh Tjiptono (2011 : 157), 

“kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan”.  

 Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu pelayanan yang diharapkan 

oleh wisatawan yang disesuaikan dengan apa yang telah mereka bayar 
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sebelumnya. Wisatawan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan 

apabila telah sesuai dengan harapan awal yang diinginkan oleh wisatawan. 

2.1.4.1 Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Dimensi Quality Service menurut Lovelock (2012:442) menemukan sebuah 

dimensi mengenai Service Quality, yaitu :  

1. Reliabilitas (Reliability) 

Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

suatu layanan yang maksimal sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang disepakati sejak 

awal baik dengan wisatawan maupun dengan perusahaan jasa lainnya. 

2. Daya Tangkap (Responsiveness) 

Dimensi ini berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan 

khususnya dalam bidang pariwisata untuk membantu setiap wisatawan dan 

merespon dengan cepat permintaan wisatawan serta menginformasikan 

kepada wisatawan kapan sebuah pelayanan jasa diberikan dan kemudian 

memberikan pelayanan jasa secara cepat dan tanggap. 

3. Jaminan (Assurance) 

Dimensi ini berkaitan dengan perilaku karyawan yang mampu 

menumbuhkan sebuah kepercayaan wisatawan terhadap suatu perusahaan 

ataupun sebuah destinasi wisata dapat menciptakan rasa aman dan nyaman 

bagi wisatawan yang berkunjung. 
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4. Empati (Empathy) 

Dimensi ini berkaitan dengan sebuah tindakan suatu destinasi wisata dalam 

memahami masalah yang dihadapi oleh wisatawan dan akan bertindak demi 

kepentingan wisatawan serta akan memberikan sebuah perhatian personal 

kepada para wisatawan yang berkunjung. 

5. Bukti Fisik (Tangibles) 

Dimensi ini berkaitan dengan sebuah daya tarik berupa fasilitas fisik, 

perlengkapan sebuah destinasi wisata dan sebuah material yang digunakan 

oleh sebuah destinasi wisata serta penampilan yang ditampilkan oleh 

karyawan pada wisatawan. 

 Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang  

mereflekasikan persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja 

pelayanan menurut Kotler, (2009:56) menyimpulan bahwa ada lima dimensi 

ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu: 

1. Tangible, atau bukti fisik  

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalahbukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Indikator yang dapat diukur 

dari tangible adalah sebagai berikut : 

a. Penampilan luar fasilitas fisik perusahaan 

1) Kondisi bangunan 

2) Kondisi Sarana penunjang kegiatan sehari-hari 
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b. Penampilan dalam perusahaan 

1) Sirkulasi Udara 

2) Pencahayaan ruangan 

3) Alat keselamatan kerja 

4) Kebersihan ruangan 

2. Reliability (kehandalan) 

Dalam unsur ini,pemasar dituntun 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 jani bukan 

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

perlu disusun dengan teliti. Indikator yang dapat diukur dari Realibality 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan sesuai janji 

b. Melakukan pelayanan pada saat pertama 

c. menyediakan pelayanan pada waktu yang dijanjikan 

3. 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 
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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. 

Dalam hal  ini bisa diartikan kemampuan  menolong  konsumen dan 

memberikan  pelayanan  yang  cepat. Indikator yang dapat diukur dari 

responsivness adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan cepat tanggap terhadap jasa yang dibutuhkan  pelanggan 

b. Pelayanan yang tepat pada pelanggan 

c. Keinginan untuk membantu pelanggan 

4. Assurance (Jaminan) 

Pada saat  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 : 

a. Karyawan memberi tahu konsumen, apa pelayanan yang dibutuhkan                

konsumen dan akan dikerjakan. 
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b. Perilaku karyawan memberikan ketenangan bagi konsumen bahwa 

transaksi yang dilakukan terjamin. 

5. 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 berati anggota perusahaan “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 Empathy seperti di bawah ini: 

a. Karyawan memberikan kesempatan bertanya pada pelanggan 

b. Karyawan memberi perhatian penuh saat berhubungan dengan  

pelanggan. 

c. Karyawan memahami keperluan yang khusus dari pelanggan. 

 Elemen-elemen kualitas pelayanan yang telah disebutkan di atas harus 

diramu dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara 
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perusahaan dan pelanggan karena perbedaan persepsi tentang wujud pelayanan 

yang diberikan mengalami perbedaan dengan harapan pelanggan. 

 Menurut Tjiptono (2012:265) mengungkapkan bahwa : 

Pada dasarnya kualitas suatu jasa yang dipersepsikan pelanggan terdiri 

atas dua dimensi utama. Dimensi pertama, technical  quality  (outcome  

dimension)  berkaitan  dengan  kualitas output jasa yang dipersepsikan 

pelanggan, yang dapat dijabarkan lagi menjadi tiga jenis, yakni search 

quality (dapat dievaluasi sebelum dibeli, misalnya harga), experice 

quality (hanya bisa diefaluasi setelah dikonsumsi, contohnya ketepatan 

waktu, kecepatan layanan dan kerapian hasil), serta credence quality 

(sukar dievaluasi pelanggan sekalipun telah mengkonsumsi jasa, 

misalnya kualitas operasi  bedah jantung).  Dimensi  kedua,  functional  

quality  (proses- releted dimension) berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian jasa atau menyangkut proses transfer kualitas teknis, output 

atau akhir hasil data dan penyedia jasa kepada pelanggan (contohnya 

aksesibilitas mesin ATM, restoran atau konsultan bisnis, penampilan dan 

perilaku pramusaji, teller bank, sopir bis, atau pramugari). Selain itu 

functional quality juga dipengaruhi kehadiran pelanggan lain yang secara 

simultan mengkonsumsi jasa yang sama. Mereka bisa menyebabkan 

antrian panjang atau mengganggu pelanggan tertentu. Akan tetapi, dilain 

pihak mereka  bisa  pula  mempengaruhi  terciptanya suasana interaksi 

pembeli-penjual yang menyenangkan. 

2.1.4.2 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

 Model suatu Kualitas Pelayanan didasarkan pada sebuah asumsi bahwa 

seorang konsumen akan membandingkan kualitas jasa pada suatu atribut yang 

relevan dengan sebuah standarisasi dari setiap dimensi Kualitas Pelayanan.  

 Pengukuran Kualitas Pelayanan didasarkan pada skala multi Item yang 

dirancang untuk mengukur sebuah persepsi dan harapan dari seorang konsumen 

serta Gap diantara keduanya pada lima dimensi utama dari sebuah Kualitas 

Pelayanan. Evaluasi Kualitas Pelayanan menggunakan model kualitas mencakup 

perhitungan suatu perbedaan di antara nilai yang diberikan oleh seorang konsumen.  
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Skor Kualitas Pelayanan untuk setiap pernyataan bagi setiap konsumen dapat 

dihitung berdasarkan rumus Silva (2013:40). 

2.1.4.3 Determinan Kualitas Pelayanan 

 Kotler dan Keller (2009:52) mengurutkan lima determinan dalam mengukur 

kualitas jasa yaitu : 

1. Keandalan yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan 

andal dan akurat. Adapun poin utamanya yaitu: 

a. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan 

b. Keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan 

c. Melaksanakan jasa dengan benar pada saat pertama 

d. Menyediakan jasa pada waktu yang dijanjikan    

e. Mempertahankan catatatan bebas kesalahan 

f. Karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

pelanggan. 

2. Daya Tanggap yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan 

tepat waktu. Adapun poin utamanya yaitu : 

a. Selalu memberitahu pelanggan tentang kapan layanan akan dilaksanakan 

b. Layanan tepat waktu bagi pelanggan 

c. Kesediaan untuk membantu pelanggan 

d. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan 

Skor Quality Tourism Service = Skor Persepsi – Skor Harapan 
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3. Jaminan yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka 

untuk menunjukkan kepercayaan dan keyakinan. Adapun poin utamanya yaitu: 

a. Karyawan yang menanamkan keyakinan pada pelanggan 

b. Membuat pelanggan merasa aman dalam transaksi mereka 

c. Karyawan yang selalu sopan 

4. Empati  yaitu  kondisi  memperhatikan  dan  memberikan  perhatian  pribadi 

kepada pelanggan. Adapun poin utamanya yaitu: 

a. Memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan 

b. Karyawan yang menghadapi pelanggan dengan cara yang penuh perhatian 

c. Mengutamakan kepentingan terbaik pelanggan 

d. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan mereka 

e. Jam bisnis yang nyaman 

5. Bukti Fisik yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan 

komunikasi. Adapun poin utamanya yaitu: 

a. Peralalatan modern 

b. Fasilitas yang tampak menarik secara visual 

c. Karyawan yang memiliki penampilan rapi dan professional 

d. Bahan yang berhubungan dengan jasa mempunyai daya tarik visual 

2.1.4.4 Karakteristik Kualitas Pelayanan 

 Tjiptono (2011:28-51) mengemukakan bahwa jasa memiliki empat 

karakteristik utama yaitu: 

a. Tidak berwujud (Intangibility) 

Jasa adalah tidak nyata, tidak sama dengan produk fisik (barang). Jasa tidak 
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dapat dilihat, dirasakan, dibaui, atau didengar sebelum dibeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli jasa akan mencari tanda atau bukti dari 

kualitas jasa, yakni dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan 

harga yang mereka lihat. Karena itu, tugas penyedia jasa adalah mengelola bukti 

itu mewujudkan yang tidak berwujud. 

b.  Tidak terpisahkan (Inseparability) 

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu 

bersamaan, untuk selanjutnya apabila dikehendaki oleh seorang untuk 

diserahkan kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari 

jasa tersebut. 

c.  Bervariasi (Variability)  

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa, kapan dan di mana jasa 

tersebut disediakan. 

d.  Mudah lenyap (Perishability)  

Jasa tidak dapat disimpan. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah 

bila permintaan selalu ada dan pasti, karena menghasilkan jasa di muka adalah 

mudah. Bila permintaan berubah-ubah naik dan turun, maka masalah yang sulit 

akan segera muncul. 

2.1.4.5. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

  Menurut Tjiptono (2012 : 182 – 189), terdapat beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam meningkatkan kualitas layanan: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan 
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Setiap penyedia layanan diwajibkan untuk menyampaikan layanan 

berkualitas terbaik kepada konsumen. Beberapa faktor yang menjadi 

penilaian konsumen seperti keamanan transaksi (pembayaran menggunakan 

kartu kredit atau debit), keamanan, ketepatan waktu, dan lain-lain. Upaya ini 

dilakukan untuk membangun pandangan konsumen terhadap kualitas 

layanan yang telah diterima. Apabila terjadi kekurangan dalam beberapa 

faktor tersebut, perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Sehingga akan terjadi 

penilaian yang lebih baik di mata pelanggan. 

2. Mengelola ekspektasi pelanggan 

Banyak perusahaan yang berusaha menarik perhatian pelanggan dengan 

berbagai cara sebagai salah satunya adalah melebih-lebihkan janji sehingga 

itu menjadi ‘bumerang’ untuk perusahaan apabila tidak dapat memenuhi apa 

yang telah dijanjikan. Karena semakin banyak janji yang diberikan, semakin 

besar pula ekspektasi pelanggan. Ada baiknya untuk lebih bijak dalam 

memberikan ‘janji’ kepada pelanggan. 

3. Mengelola bukti kualitas layanan 

Pengelolahan ini bertujuan untuk memperkuat penilaian pelanggan selama 

dan sesudah layanan disampaikan. Berbeda dengan produk yang bersifat 

tangible, sedangkan layanan merupakan kinerja, maka pelanggan cendrung 

memperhatikan “seperti apa layanan yang akan diberikan” dan “seperti apa 

layanan yang telah diterima”. Sehingga dapat menciptakan persepsi tertentu 

terhadap penyedia layanan di mata konsumen. 
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4. Mendidik konsumen tentang layanan 

Upaya mendidik layanan kepada konsumen bertujuan untuk mewujudkan proses 

penyampaian dan pengkonsumsian layanan secara efektif dan efisien. Pelanggan 

akan dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih baik dan memahami 

perannya dalam proses penyampaian layanan. Sebagai contoh : 

a) Penyedia layanan memberikan informasi kepada konsumen dalam 

melakukan sendiri layanan tertentu. Seperti mengisi formulir pendaftaran, 

menggunakan fasilitas teknologi (ATM, Internet banking, dan sebagainya), 

mengisi bensin sendiri (self-service), dan lain-lain. 

b) Penyedia layanan membantu konsumen dalam pemberitahuan kapan 

menggunakan suatu layanan secara lebih mudah dan murah, yaitu sebisa 

mungkin untuk menghindari periode waktu sibuk dan memanfaatkan periode 

di mana layanan tidak terlalu sibuk. 

c) Penyedia layanan menginformasikan konsumen mengenai prosedur atau 

cara penggunaan layanan melalui iklan, brosur, atau staff secara langsung 

mendampingi konsumen saat penggunaan layanan. 

d) Penyedia layanan meningkatkan kualitas layanan dengan cara penjelasan 

kepada konsumen tentang beberapa hal kebijakan yang mungkin akan 

mengecewakan konsumen, misalkan kenaikan harga.  

5. Menumbuhkan budaya kualitas 

Budaya kualitas dapat dikembangkan dalam sebuah perusahaan dengan 

diadakannya komitmen menyeluruh dari semua anggota organisasi dari yang 

teratas hingga terendah. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 
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norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang berkenaan dalam peningkatan 

kualitas. Beberapa faktor yang dapat menghambat namun dapat pula 

memperlancar pengembangan kualitas layanan, yaitu: 

a) Sumber daya manusia, sebagai contoh dalam hal penyeleksian karyawan, 

pelatihan karyawan, deskripsi job desk, dan sebagainya. 

b) Organisasi/ struktur, meliputi intergrasi atau koordinasi antar fungsi dan 

struktur pelaporan. 

c) Pengukuran (measurement), yaitu melakukan evaluasi kinerja dan keluhan 

serta kepuasan konsumen. 

d) Pendukung sistem, yaitu faktor teknologi seperti komputer, sistem, database, 

dan teknis. 

e) Layanan, meliputi pengelolahan keluhan konsumen, alat-alat manajemen, 

alat-alat promosi/ penjualan. 

f) Komunikasi internal, terdiri dari prosedur dan kebijakan dalam operasional. 

g) Komunikasi eksternal, yakni edukasi pelanggan, manajemen ekspektasi 

pelanggan, dan pembentukan citra positif perusahaan. 

6. Menciptakan automating quality 

Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah dalam hal kurangnya sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahaan. Namun dibutuhkan perhatian dalam aspek-

aspek sentuhan manusia (high touch) dan elemen-elemen yang memerlukan 

otomatisasi (high tech). Keseimbangan antara kedua hal tersebut sangat 

dibutuhkan untuk menghasilkan kesuksesan penyampaian layanan secara efektif 

dan efisien. Contoh, internet banking, phone banking, dan sejenisnya. 
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7. Menindaklanjuti layanan 

Penindaklanjutan layanan diperlukan untuk memperbaiki aspek-aspek layanan 

yang kurang memuaskan dan mempertahankan yang sudah baik. Dalam rangka 

ini, perusahaan perlu melakukan survey terhadap sebagian atau seluruh 

konsumen mengenai layanan yang telah diterima. Sehingga perusahaan dapat 

mengetahui tingkat kualitas layanan perusahaan di mata konsumen. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas layanan 

Service quality information system adalah sistem yang digunakan oleh 

perusahaan dengan cara melakukan riset data. Data dapat berupa hasil dari masa 

lalu, kuantitaif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai 

perusahaan, pelanggan, dan pesaing. Bertujuan untuk memahami suara 

konsumen (consumen’s voice) mengenai ekspektasi dan persepsi konsumen 

terhadap layanan yang diberikan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat 

mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan sudut pandang 

konsumen. 

2.1.5. Kepuasan Pelanggan 

 Kata ‟kepuasan atau satisfaction‟ berasal dari Bahasa Latin ”satis” yang 

berarti cukup baik, memadai dan ”facio” yang berarti melakukan atau membuat. 

Secara sederhana kepuasan diartikan sebagai ”upaya pemenuhan sesuatu” atau 

”membuat sesuatu memadai” (Tjiptono, 2012:349). 

 Menurut Kotler dan Keller (2009:138) kepuasan (satisfaction) adalah 

Perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 
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ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan 

tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika 

kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. 

 Menurut Lovelock et al (2011:60), “kepuasan adalah semacam penilaian 

perilaku yang terjadi setelah pengalaman mengonsumsi layanan”. Sementara 

menurut Umar (2009:14), “kepuasan pelanggan didefenisikan sebagai evaluasi 

purnabeli, dimana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa yang dipilih 

memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian”. 

 Menurut Fandy Tjiptono (2011 : 312), “kepuasan konsumen adalah tingkat 

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

dibandingkan dengan harapannya”. 

 Kepuasan  pelanggan  adalah  merupakan  persepsi  pelanggan  terhadap 

produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya (Irawan, 2007:98). Pelanggan 

tidak akan puas apabila pelanggan mempunyai persepsi bahwa harapannya belum 

terpenuhi dan sebaliknya pelanggan  akan puas  apabila persepsinya sama atau 

lebih dari yang diharapkan. Kepuasan pelanggan, selain dipengaruhi oleh persepsi 

kualitas jasa, juga ditentukan oleh kualitas produk, harga, kualitas pelayanan 

(service quality) dan faktor-faktor yang bersifat situasional (emotional factor).  

 Menurut Kotler (2009:347) mengungkapkan bahwa : 

Kepuasan didefinisikan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan- harapannya. Jika kinerja 

berada di bawah harapan pelanggan tidak puas, jika kinerja memenuhi 

harapan pelanggan puas dan jika kinerja melebihi harapan pelanggan sangat 

puas. 
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 Menurut Lovelock dan Wright (2011:415), “kepuasan pelanggan adalah 

keadaan emosional, reaksi pasca-pembelian mereka dapat berupa kemarahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan atau kesenangan”. 

Pelanggan  mengalami  berbagai  tingkat  kepuasan  dan  ketidakpuasan 

setelah mengalami masing-masing jasa sesuai dengan sejauhmana harapan 

mereka terpenuhi atau terlampaui. Karena kepuasan adalah keadaan 

emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan atau kesenangan 

(Lovelock dan Wright, 2011:415). 

Kepuasan pelanggan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, dan 

tingkat kepuasan pelanggan yang makin tinggi akan menghasilkan loyalitas 

pelanggan yang lebih besar. Dalam jangka panjang, akan lebih menguntungkan 

mempertahankan pelanggan yang baik daripada terus-menerus menarik dan 

membina pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Pelanggan 

yang sangat puas akan menyebarkan citra positif dari mulut-kemulut dan malah 

akan menjadi iklan berjalan dan berbicara bagi suatu perusahaan, yang akan 

menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. 

 Mengukur kepuasan pelanggan juga sangat bermanfaat dalam rangka 

mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan persaingan dan 

pengguna akhir, serta menemukan bagaimana yang membuahkan peningkatan 

(Rangkuti, 2008:36). 

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Tjiptono dan Chandra, 2011 : 292) 

mendeskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that you have when you 

achieved something or when something that you wanted to happen does happen” 

and “the act of fulfilling a need or desire”. Dari pendapat diatas, dapat diartikan 

bahwa kepuasan adalah perasaan menyenangkan yang dimiliki saat mendapatkan 
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sesuatu atau ketika sesuatu yang diinginkan terjadi dan aksi terpenuhinya 

kebutuhan dan keinginan. 

 Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pelanggan 

yang ditinjau dari sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan 

pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang 

mereka inginkan. Pelanggan akan merasa puas bila keinginan pelanggan telah 

terpenuhi oleh perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. 

2.1.5.1 Faktor-faktor Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Kuswandi (2016:14) Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu:  

a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan puas jika setelah membeli dan menggunakan produk 

tersebut, ternyata kualitas produknya baik dilihat dari fisiknya. Contoh 

kualitas produk gas yang baik dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan 

b. 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. Contoh harga gas 

LPG di agen A jauh lebih murah dibandingkan di agen gas B. 

Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah merupakan sumber 

kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan value money yang 

tinggi. Komponen ini sangat penting bagi beberapa perusahaan yang ingin 

menciptakan kepuasan konsumen. 
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c. Kualitas Pelayanan 

Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh pelanggan, tetapi bila 

pelayanan memenuhi harapan pelanggan maka secara tidak langsung 

pelayanan dikatakan bermutu. Contohmya pelayanan  pengaduan pelanggan  

yang segera diatasi atau diperbaiki bila ada yang rusak. 

d. Faktor Emosi 

Pelanggan akan merasa puas terhadap produk walaupun mungkin dengan 

harga yang mahal, namun mampu menimbulkan rasa lebih puas. Misalkan 

pendistribusian  maupun penyerahan produk atau jasa dari perusahaan bisa 

tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

e. Biaya dan Kemudahan Produk 

Pelanggan  akan  merasa  puas  apabila biaya dan produk yang diperoleh 

relatif mudah, efesien dalam mendapatkan produk atau layanan. 

2.1.5.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Fandy Tjiptono (2011:315) ada beberapa metode yang 

dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan 

pelanggannya dan pelanggan pesaing. Kotler mengidentifikasikan empat metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Suatu perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan 

kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan 

keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar dan lain-

lain. Informasi dari para pelanggan ini akan memberikan masukan dan ide-ide 
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bagi perusahaan agar bereaksi dengan tanggap dan cepat dalam menghadapi 

masalah-masalah yang timbul. Sehingga perusahaan akan tahu apa yang 

dikeluhkan oleh para pelanggannya dan segera memperbaikinya. Metode ini 

berfokus pada identifikasi masalah dan juga pengumpulan saran-saran dari 

pelanggannya langsung. 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopers untuk berperan atau 

berpura-pura sebagai pelanggan potensial. Sebagai pembeli potensial terhadap 

produk dari perusahaan dan juga dari produk pesaing. 

Kemudian mereka akan melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan 

dan kelemahan dari produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk- produk tersebut. Selain itu para ghost shopper 

juga bisa mengamati cara penanganan terhadap setiap keluhan yang ada, baik 

oleh perusahaan yang bersangkutan maupun dari pesaingnya. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya mencari 

tahu pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau yang telah pindah 

pemasok, agar dapat memahami penyebab mengapa pelanggan tersebut 

berpindah ke tempat lain. Dengan adanya peningkatan customer lost rate, di 

mana peningkatan customer lost rate menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuskan pelanggannya. 

 



37 

 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, website, maupun 

wawancara langsung. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan balikan secara langsung (feedback) dari pelanggan dan juga akan 

memberikan kesan positif terhadap para pelanggannya. 

2.2.1. Landasan Empiris 

 Landasan empiris merupakan suatu landasan atau referensi pada penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain pada jenis penelitian yang sama 

dan dijadikan sebagai sumber referensi serta pandangan peneliti lain dalam 

penelitian ini. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan 

kajian, adapun hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari topik penelitian yaitu 

mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Khusnaini 

(2016), yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen di Spa Club Arena Yogyakarta. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di Spa Club Arena  Yogyakarta, jika kualitas layanan yang diberikan 

sudah cukup baik, bisa berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

 Ratih Hardiyati (2010), menyajikan penelitian mengenai Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan 

(Villa) Agrowisata Kebun Teh Pagilaran mendapatkan sebuah hasil berupa Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh villa 
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agrowisata kebun teh Pagilaran secara umum sudah baik. Hal ini dapat  ditunjukkan 

dari banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi dari responden terhadap kondisi 

dari masing-masing variabel penelitian. 

 Siti Fatomah dan Darmadi Susanto (2009), menyajikan penelitian mengenai 

Pengaruh Price, People, Process dan Physical Evidence Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada PT. BNI Securities Cabang Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Variabel physical evidence berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel kepuasan pelanggan pada PT. BNI securities cabang Surakarta. 

 Berdasarkan hasil penelitian dari Armya Carniago (2016), mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan PT. Telkom terhadap kepuasan pelanggan speedy kota 

palangkaraya, diketahui bahwa Berdasarkan nilai a dan b diperoleh persamaan garis 

regresi liniear sederhana antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan dengan memberikan nilai a= 23,62 artinya apabila tidak ada perhatian 

terhadap kualitas pelayanan maka tingkat kepuasan adalah rata-rata sebesar 23,62 

dan nilai b= 0,207 artinya dengan meningkatnya kualitas pelayanan (X) sebesar 1 

satu satuan akan di ikuti oleh meningkatnya tingkat kepuasan (Y) rata-rata sebesar 

0,207. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tinggi rendahnya kualitas 

pelayanan mempengaruhi tingkat kepuasan. 

 Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian ini. Ada berbagai macam persamaan, diantaranya dalam 

penelitian ini akan mengambil variabel kualitas pelayanan jasa, yang ternyata dalam 

penelitian terdahulu juga terdapat penelitian yang membahas mengenai kualitas 

pelayanan. Dengan adanya penelitian yang membahas mengenai kualitas 
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pelayanan, itu membuktikan bahwa variabel ini sangatlah benar adanya. Perbedaan 

dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat dari tempat penelitian, 

dalam penelitian terdahulu tidak ada yang menjadikan perusahaan agen gas LPG 

sebagai tempat penelitian, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di PT. 

Tiara Payung Putra. 

2.2.2. 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 empiris kepuasan  

pelanggan  dapat  memahami oleh  perusahaan dengan meneliti 5 ( lima) dimensi 

kualitas pelayanan yaitu: Reliability (kehandan), assurance (jaminan), 

responsivness (daya tanggap), tangibility (bukti fisik), dan empathy (empati). Jika 

mekanisme pelayanan, maka kepuasan pelanggan lebih mudah diwujudkan atau 

dengan kata lain harapan konsumen untuk merasa puas dengan pelayanan PT.Tiara 

Payung Putra akan lebih mendekati kenyataan. Pelayanan dikatakan berkualitas 

apabila konsumen merasa puas, baik pada saat terjadinya kontak pelayanan pada 

situasi tertentu maupun di saat pasca pembelian. 

 Pelanggan PT.Tiara Payung Putra dikatakan puas apabila terdapat 

kesesuaian antara harapan konsumen setelah mengevaluasi suatu produk dengan 

pelayanan yang diterimanya. Ketidakpuasan akan timbul jika harapan keinginan 

konsumen tidak sesuai dengan kualifikasi pelayanan yang diterimanya secara 

sistematik, kerangka berpikir dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:  
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Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan masalah pokok peneletian dan tujuan yang ingin dicapai, maka 

didapat hipotesis sebagai berikut : 

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT.Tiara 

Payung Putra. 

Kualitas Pelayanan  

 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Emphaty 

5. Tangibles 

 

Menurut Lovelock (2012:442) 

 

Kepuasan Pelanggan 

 

1. Kualitas Produk 

2. Harga 

3. Kualitas Pelayanan 

4. Faktor Emosional 

5. Biaya dan Kemudahan 

 

Menurut Ayuningtyas (2016:16) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode yang digunakan 

Metode Penelitian merupakan suatu cara dalam menguji variabel penelitian 

yang terdapat dalam skripsi ini, hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2009:2) 

yaitu “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan mengantisipasi masalah”. 

 Secara umum terdapat dua metode dalam melakukan sebuah penelitan yaitu: 

kuantitatif dan kualitatif, pengertian metode penelitian sendiri adalah suatu cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang akan diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Seorang peneliti terlebih dahulu melakukan sebuah penelitian 

untuk merumuskan sebuah pembuktian nyata dalam fenomena sosial, sejarah dan 

budaya. Metode penelitian membantu seorang peneliti untuk lebih fokus terhadap 

sebuah penelitian agar tidak menyimpang dari sebuah permasalahan yang telah 

dirumuskan oleh peneliti pada bab sebelumnya. 

 Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertia metode deskriptif 

menurut Sugiyono (2013:5), yaitu : 

Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel 
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independen, karena variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel 

dependen). 

 

 Menurut Sugiyono (2013:6) mendefinisikan metode verifikatif sebagai 

berikut : “Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil 

penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.” 

Berdasakan metode yang telah dibahas dimana peneliti akan membahas 

mengenai kepuasan pelanggan PT. Tiara Payung Putra dan untuk mengetahui 

seberapa penting pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. 

Tiara Payung Putra. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2011:14) yaitu: 

Metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme; 

metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu; teknik 

pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu 

yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Pengertian analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) sebagai 

berikut: 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

Pengertian analisis verifikatif  menurut  Moch.  Nazir  (2011:91)  adalah 

sebagai berikut: 

Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 
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 Seperti yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian deskriptif 

verifikatif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek 

penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan 

karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel di dalam sebuah penelitian merupakan salah satu 

syarat yang harus dijelaskan terlebih dahulu, karena setiap hubungan dari setiap 

variabel akan dapat diuji dan mengacu pada operasionalisasi variabel tersebut. 

Operasionalisasi variabel dapat dijadikan sebuah dasar dalam menetapkan sebuah 

kerangka teoritis yang dijadikan sebagai suatu konsep dasar penyusunan untuk 

menggambarkan suatu gejala sosial yang terjadi. Variasi nilai dari sebuah konsep 

disebut variabel yang didalam setiap penelitian selalu dibatasi pengertiannya secara 

operasional. 

Variabel yang dikaji dalam penelitian adalah meliputi Kualitas Pelayanan 

Jasa menurut Lovelock (2012:442), “menyimpulan bahwa ada lima dimensi 

ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu 

Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance, Emphaty”. Kepuasan Pelanggan 

menurut. Customer Satisfaction menurut Ayuningtyas (2016:14), “yang terdiri dari 

Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, Faktor emosional serta Biaya dan 

kemudahan”. Untuk lebih lengkap dijabarkan dalam tabel operasionalisasi variabel 

sebagai berikut: 
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Tabel III.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Variabel X 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut Lovelock 

(2012:442) Kualitas 

Jasa adalah tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan. 

1. Reability 

 

 

 

2. Responsiveness 

 

 

 

3. Assurance 

 

 

 

 

 

 

4. Emphaty 

 

 

 

 

5. Tangible 

a. Memberikan pelayanan 

sesuai janji 

 

a. Karyawan cepat tanggap 

terhadap jasa yang 

dibutuhkan pelanggan 

b. Pelayanan yang tepat 

 

a. Karyawan mengerjakan 

apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggan 

b. Keramahan terhadap 

pelanggan yang datang 

 

 

a. Karyawan memperhatikan 

kebutuhan pelanggan 

 

 

a. Sarana Prasarana 

perusahaan 

b. Penampilan fisik fasilitas 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Variabel Y 

Kepuasan 

Pelanggan 

Ayuningtyas 

(2016:16) 

mengatakan bahwa 

“Satisfaction is the 

customers evalation 

of a product or 

service in terms of 

wether that product 

or service has meet 

their needs and 

expectation”. 

Artinya kepuasan 

merupakan evaluasi 

konsumen terhadap 

suatu produk atau 

jasa dalam hal ini 

produk atau layanan 

itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan 

harapan konsumen. 

1. Harga 

 

 

2. Service Quality 

 

 

3. Kualitas 

Produk 

 

 

4. Faktor 

emosional 

 

5. Biaya dan 

Kemudahan 

a. Manfaat  

b. Kualitas 

 

a. Sikap 

b. Perilaku Karyawan 

 

 

a. Daya Tahan 

b. Manfaat 

 

a. Tingkat Produk  

b. Pelayanan 

 

a. Mudah mendapatkan 

informasi 

b. Jarak menuju lokasi 

 

 

 

 

Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, 

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, 

maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu (Arikunto, 

2013:172). Menurut Sugiyono (2013:187), berdasarkan sumbernya, data dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

3.3.1. Populasi 

 Populasi bukanlah hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu dan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Populasi menurut Sugiono 

(2009:73) adalah : “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
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 Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari para responden. Data 

yang diambil adalah dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Maka sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Populasi 

dari penelitian ini adalah jumlah pangkalan gas yang menjadi konsumen gas LPG 

dari PT. Tiara Payung Putra yaitu sebanyak 75 pangkalan gas. Berikut ini adalah 

rincian populasi pangkalan gas yang tersebar di kawasan Kabupaten Tangerang : 

Tabel III.2 

Data Pangkalan Gas 

Nama Daerah  Jumlah 

Pangkalan Gas 

Balaraja 35 

Jayanti 4 

Curug 1 

Cisoka 7 

Gunung Kaler 2 

Tigaraksa 4 

Kronjo 5 

Sukamulya 8 

Sindang Jaya  2 

Solear 3 

Cikupa 2 

Kresek 1 

Pasar Remis 1 

Total  75 

Sumber : Manajemen PT. Tiara Payung Putra 2018 

 Berdasarkan Tabel III.2. jumlah total pelanggan PT. Tiara Payung Putra 

berjumlah 75 Pangkalan Gas. Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak maka 

dalam rangka efesiansi dan keefektifan penelitian, dilakukan pengambilan sampel 

sebagai representasi populasi. 
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3.3.2. Sampel 

 Menurut Sugiyono (2010:119), “teknik sampling adalah teknik 

pengambilan   sampel   untuk   menentukan   sampel   yang   digunakan   dalam 

penelitian.” 

 Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability 

sampling. Menurut Sugiyono (2010:120), non probability sampling adalah: 

Teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, 

jenuh, snowball. 

 Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Pengertian purposive 

sampling menurut Sugiyono (2010:122), adalah “Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan  tertentu.” 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 50 responden, 

dimana 50 sampel tersebut adalah pelanggan PT Tiara Payung Putra karena sesuai 

dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik 

Non Probability Sampling 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode 

ilmiah. Karena, pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, kecuali penelitian eksploratif (Nazir, 2014:153). 

 Didalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai metode 

pengumpulan data (Arikunto, 2013:192). Teknik pengumpulan data merupakan 
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cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian (Noor, 2014:15). 

Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (Interview), angket 

(kuesioner), pengamatan (observasi), dan gabungan ketiganya. 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data-data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden. 

a. Wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2013:198). Yang 

dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara  

penanya atau pewawancara  dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara) 

(Nazir, 2014:170). Yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini 

pelanggan PT.Tiara Payung Putra 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014: 

154). Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 
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yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur terstandar (Arikunto, 

2013:265). Observasi adalah pengamatan langsung dan dilakukan dengan 

cara mencatat setiap apa yang ada di lapangan yang berkaitan dengan data 

yang dibutuhkan. 

c. Angket atau Kuesioner (Questionnaries) 

Alat lain untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang sering 

disebutkan secara umum dengan nama kuesioner (Nazir, 2014:179). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:194).  

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pernyataan secara 

tertulis guna memperoleh tentang tanggapan responden mengenai Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan pelanggan PT.Tiara Payung Putra. 

2. Studi Kepustakaan 

 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013:201). Studi kepustakaan 

dalam penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder 

merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan dengan teori-teori 

yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti yang terdiri dari 

kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian. Studi literatur tersebut didapat 

dari berbagai sumber, yaitu:  

a) Perpustakaan UBSI, UPI, dan Bapusipda Jabar;  
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b) Skripsi,  

c) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan media elektronik (internet). 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2009:348) berarti instrument yang digunakan 

dalam penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) data itu valid. 

Uji validitas yang dilakukan untuk menguji sejauh mana kuesioner yang 

valid dan mana yang tidak. Bisa atau tidaknya kuesioner digunakan dilihat dari 

discriminal index dalam bentuk koefesien korelasi Spearman dengan rumus sebagai 

berikut: 
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rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

R(x) = Rank untuk X (skor item) 

R(y) = Rank untuk Y (skor total untuk item) 

N = 

 

Ukuran Sampel 

 

Kuesioner yang dapat dipakai adalah yang korelasinya positif. Validitas 

dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

dengan ketentuan degree of freedom (df) = n-2 (n = jumlah responden). Dengan 

demikian, diperoleh r tabel Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.  
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Adapun validitas tersebut ditentukan oleh kriteria sebagai berikut: 

a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r tabel, maka variabel tersebut 

tidak valid.  

 Di dalam proses penghitungannya penulis menggunakan program software 

SPSS 16 for Windows. Sebelum kuesioner digunakan, diuji coba terlebih dahulu 

kepada di luar sampel terpilih, penulis menyebarkan kepada sekitar 20 responden. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konstruk atau indikator variabel 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto 

(2013:221), mengemukakan bahwa reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Sedangkan, menurut Malhotra (2010:318), reliabilitas 

adalah “the extent to which a scale produces consistent results if repeated 

measurements are made on the characteristic”. Artinya, suatu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa 

kali dengan alat ukur yang sama. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

koefisien Cronbach Alpha, yaitu koefisien keandalan yang menunjukan seberapa 

baiknya item butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain 
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(Noor, 2014:24). Adapun kehandalan (reliabilitas) tersebut ditentukan oleh kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika koefisien Cronbach Alpha>0,60, maka hal ini menunjukkan 

kehandalan (reliabilitas) instrumen. 

b. Jika koefisien Cronbach Alpha<0,60, maka hal ini menunjukkan kurang 

handalnya instrumen. 

Berkaitan dengan uji reliabilitas seperti disampaikan di atas, maka akan 

dilakukan uji Cronbach lpa untuk melihat konsistensi internal yang sekaligus 

menentukan Construct Validity dengan rumus sebagai berikut: 
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k = Banyaknya Variabel Eksogen 
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St = Varians Total (semua item digabungkan) 

Butir-butir alat pengumpul data tersebut mengacu kepada skala yang 

dikembangkan oleh Likert. Skala pengukuran semua variabel dalam penelitian ini 

adalah pengukuran pada skala interval. Adapun hasil uji reliabilitas masing-masing 

variabel, akan ditabulasi setelah diperoleh hasil analisis reliabilitas. 

 Sebelum kuesioner digunakan, diuji coba terlebih dahulu kepada di luar 

sampel terpilih, penulis menyebarkan kepada sekitar 20 responden. Melalui uji 

reliabilitas ini dapat diperiksa apakah kuesioner bisa digunakan atau tidak. Bisa atau 

tidaknya kuesioner peneliti menggunakan uji Cronbach lpa. 
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3.5.3. Analisa Data 

A. Analisa Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013:29).  

Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 

Analisis deskriptif karakteristik responden pada penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik pelanggan di PT. 

Tiara Payung Putra berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan formal 

terakhir, profesi, dan pengeluaran per bulan melalui perhitungan distribusi 

frekuensi. 

2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 

Analisis deskriptif tanggapan responden merupakan pemberian skor pada 

setiap alternatif jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan 

bobot yang telah ditetapkan. Setiap pernyataan dalam ketiga variabel 

memiliki 5 (lima) kriteria jawaban dengan pemberian skor dimulai dari 1, 

2, 3, 4, dan 5 (skala likert) Riduwan dan Akdon (2013:148). 

Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data 

yang berstruktural, dengan tabel biasa yang berisi : jumlah data, nilai 

minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Untuk mempermudah 

peneliti dalam penngolahan data, maka peneliti menggunakan software 
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SPSS (Statistical Package foe Special Science) versi 16 for windows. 

Berikut ini merupakan tabel skala likert quisioner yang akan dihitung 

menggunakan software spss (Statistical Package foe Special Science) versi 

16 for windows : 

Tabel III.3. 

Interpretasi Skala Likert 

Pernyataan  Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2016: 94) 

Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap para responden 

di PT. Tiara Payung Putra diolah secara statistika deskriptif untuk 

mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas produk, harga dan 

keputusan pembelian. Tanggapan responden tersebut dikategorikan ke 

dalam 5 (lima) tingkatan yang terdiri dari “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak 

Setuju”, “Ragu-Ragu’, “Setuju”, dan “Sangat Setuju”. dengan perhitungan 

dasar sebagai berikut: 

Panjang kelas =
data terbesar − data terkecil

jumlah kelas interval
 

Sumber: (Sugiyono, 2013:80) 

Sedangkan, jika diaplikasikan pada penelitian ini, maka perhitungan 

statistik deskriptif tersebut sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
Sit − Sir

jumlah kategori
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Keterangan: 

a.  Sit (skor ideal item tertinggi) = skor tertinggi x jumlah sampel x 

jumlah pernyataan 

b.Sir (skor ideal item terendah) = skor terendah x jumlah sampel x 

jumlah pernyataan. 

Berikut ini adalah contoh penggunaan skala interval dalam penelitian ini : 

TP   KP  CP  P  SP 

Keterangan : 

TP = Tidak Puas 

KP = Kurang Puas 

CP = Cukup Puas 

P  = Puas 

SP = Sangat Puas  

B. Transformasi Data (MSI) 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik di mana 

syarat yang harus dipenuhi adalah data berskala interval. Padahal skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan data 

berskala ordinal. Data ordinal berasal dari pengamatan, observasi, atau 

angket berskala dari suatu variabel (Sukestiyarno, 2014:8). Karena data 

ordinal merupakan data kualitatif atau bukan angka sebernarnya, untuk 

memenuhi prosedur analisis maka data ordinal harus diubah menjadi data 

interval. Transformasi data dari ordinal ke dalam interval ini digunakan 

metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI). Metode 
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suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data 

interval. Salah satu keuntungan mengubah data ini ialah hasil analisis yang 

menggunakan prosedur-prosedur yang mengharuskan penggunaan data 

berskala interval akan menjadi signifikan. Adapun dalam pengolahan data 

untuk mengubah data ordinal ke interval tersebut, peneliti menggunakan 

bantuan Additional Instrument (Add-Ins) dari Microsoft Excel. Setelah data 

diubah ke dalam data berskala interval maka dapat dilakukan uji hipotesis. 

C. Analisa Verifikatif 

Teknik analisis verifikatif berfungsi menguji hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Analisis verifikatif pada penelitian ini adalah 

menguji nilai hipotesis pada variabel bebas (X) yaitu pengembangan 

Kualitas Pelayanan yang mempengaruhi variabel terkait (Y) yaitu Customer 

Satisfaction di PT. Tiara Payung Putra. Analisis verifikatif data dalam dalam 

penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :  

1. Menyusun data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data 

diantaranya identitas responden, tanggappan dari responden mengenai 

variabel pada objek yang diteliti.  

2. Menyeleksi data yang terkumpul agar dapat dijadikan satu kesimpulan.  

3. Tabulasi data yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut :  

a. Memberi skor pada setiap item.  

b. Menjumlahkan skor pada setiap item.  

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian. 
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4. Menganalisis data  

Menganalisis data dilakukan dengan mengolah data yang sudah didapat 

dengan menggunakan rumus statistik agar memperoleh suatu 

kesimpulan. 

5. Pengujian data 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode verifikatif, 

dan data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis 

koefisien regresi linear berganda. 

Pengukuran untuk masing-masing indikator variabel dilakukan dengan 

skala ordinal. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur 

hubungan antar variabel adalah analisis korelasi peringkat Koefisien 

Korelasi Rank Spearman menggunakan software SPSS 16 for Windows. 

D. Analisis Regresi Linier Sederhana 

(Indrawan & Yaniawati, 2016) mendefinisikan bahwa “Analisis regresi 

linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y).” Analisis regresi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

(Kualitas Pelayanan) terhadap variabel terikat (Kepuasan Pelanggan). 

Rumus regresi linear sederhana yang digunakan sebagai berikut : 

 

Sumber: Indrawan dan Yaniawati (2016:170) 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (Kepuasan Pelanggan) 

A = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Y’= a + bX 
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X = Variabel independen (Kualitas Pelayanan) 

Untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut: 

Sumber: Suharsaputra (2012:141) 

E. Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis 

harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

(Saputra, 2012) menyatakan bahwa “untuk mengetahui normal atau 

tidaknya model tersebut, dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode yang 

terdiri dari metode Kolmogorov-Smirnov, Liliefors, atau Chi Square. Sedangkan 

Menurut (Ghozali, 2013), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dalam uji normalitas data dengan uji non parametik Kolmogorov-Smirnov, 

keputusan diambil berdasarkan asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05 (5%) sehingga 

dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Asymp. Sig. > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

b. Asymp. Sig. < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
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Dalam pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability 

plot adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram nya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi klasik. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengipkuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Linieritas 

Uji  linieritas  merupakan  suatu  pengujian  yang  digunakan untuk 

mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier 

atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan sebagai syarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier.  

Menurut Nurwidayat (2015:40), “Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji 

linier tidaknya data yang dianalisis”. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. FHitung = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

Keterangan : 

FHitung = Koefisien Regresi 

RKreg = rerata kuadrat garis regresi 

RKres = rerata kuadrat residu 

b. Ftabel = (1-α) (k-2;n;k) 

c. Kesimpulan 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak berarti persamaannya tidak linier. 
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2. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima berarti persamaannya linier. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut (Ghozali, 2013), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (Zpred) dengan residualnya (SRESID). Jika model 

bersifat homoskedastik, maka hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. (Noor, 2014), berpendapat bahwa “artinya, peningkatan 

nilai variabel dependen pada sumbu X diikuti oleh peningkatan nilai residual.” 

Adapun dasar analisis heteroskedastisitas sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Analisis Koefisien Korelasi 

Korelasi adalah hubungan searah data penyebab atau yang mempengaruhinya 

disebut variabel bebas atau variabel independen biasanya dilambangkan 

dengan huruf  X sedangkan data akibat yang dipengaruhinya disebut variabel 

terikat atau variabel dependen biasanya dilambangkan dengan huruf Y.  

Korelasi Pearson Product Moment (PPM)  Gunanya:    
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a. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara 

variabel satu dengan yang lainnya.    

b. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang 

lainnya yang dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut:    

 

 

 

Menurut Sugiyono (2014:250), pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut:  

Tabel III.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:138) hipotesis adalah pernyataan 

atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah 

(belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris. 

1. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi disebut juga koefisien penentu karena varians yang 

terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi 

pada variabel independen (Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi 
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dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam suatu 

variabel dependen ditentukan oleh perubahan variabel lain. Koefisien 

determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan 

dalam bentuk persen(%) (Silalahi, 2010:376). Koefisien determinasi disebut 

juga koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen 

(Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar variasi perubahan dalam suatu variabel dependen ditentukan 

oleh perubahan variabel lain. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari 

koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) (Silalahi, 

2010:376). 

2. Uji Parsial (Uji T) 

 Agar hasil koefisen korelasi dapat di ketahui tingkat signifikanatau tidak 

signifikan maka hasi perhitungan dari statistic uji t (t hitung) tersebut 

selanjutnya di bandingkan dengan t tabel.tingkat signifikan yaitu 5% ( a = 

0.05), artinya jika hipietsis nol di tolak dengan taraf kepercayaan 95 % maka 

kemungkinan bahwa hasil dari penarikankesimpulan mempunyaikebenaran 

95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan 

(signifikan) anatara dua variabel tersebut. Untuk mengetahui di tolak. Atau 

tiadak nya di nyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penolakan berarti, 𝐻𝑎 

diterima artinya antara variabel x dan variabel y ada pengaruh nya. 
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b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penerimaan, berarti 𝐻𝑎 di 

tolak artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada pengaruh nya. 

3. Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan 

Untuk menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan terhadap sebuah 

hipotesis dapat di gambar dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan 

penolakan hipotesis. 

 

   
Daerah penolakan H0

=           Daerah penolakan H0
=luas 

daerah terarsir                                                         luas daerah terarsir  
                                            

 

 

Daerah  penerimaan  H0
 

 

 

   −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒       0  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒    

 

Gambar III.1  

Kurva T Distribusi (Uji Dua Pihak) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode yang digunakan 

Metode Penelitian merupakan suatu cara dalam menguji variabel penelitian 

yang terdapat dalam skripsi ini, hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2009:2) 

yaitu “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan mengantisipasi masalah”. 

 Secara umum terdapat dua metode dalam melakukan sebuah penelitan yaitu: 

kuantitatif dan kualitatif, pengertian metode penelitian sendiri adalah suatu cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang akan diperlukan dalam 

sebuah penelitian. Seorang peneliti terlebih dahulu melakukan sebuah penelitian 

untuk merumuskan sebuah pembuktian nyata dalam fenomena sosial, sejarah dan 

budaya. Metode penelitian membantu seorang peneliti untuk lebih fokus terhadap 

sebuah penelitian agar tidak menyimpang dari sebuah permasalahan yang telah 

dirumuskan oleh peneliti pada bab sebelumnya. 

 Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengertia metode deskriptif 

menurut Sugiyono (2013:5), yaitu : 

Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap 

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel 
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independen, karena variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel 

dependen). 

 

 Menurut Sugiyono (2013:6) mendefinisikan metode verifikatif sebagai 

berikut : “Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil 

penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.” 

Berdasakan metode yang telah dibahas dimana peneliti akan membahas 

mengenai kepuasan pelanggan PT. Tiara Payung Putra dan untuk mengetahui 

seberapa penting pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. 

Tiara Payung Putra. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2011:14) yaitu: 

Metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positifisme; 

metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu; teknik 

pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu 

yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Pengertian analisis deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) sebagai 

berikut: 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

 

Pengertian analisis verifikatif  menurut  Moch.  Nazir  (2011:91)  adalah 

sebagai berikut: 

Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil 

pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 
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 Seperti yang telah dijabarkan di atas, tujuan dari penelitian deskriptif 

verifikatif adalah untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek 

penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan 

karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. 

3.2. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel di dalam sebuah penelitian merupakan salah satu 

syarat yang harus dijelaskan terlebih dahulu, karena setiap hubungan dari setiap 

variabel akan dapat diuji dan mengacu pada operasionalisasi variabel tersebut. 

Operasionalisasi variabel dapat dijadikan sebuah dasar dalam menetapkan sebuah 

kerangka teoritis yang dijadikan sebagai suatu konsep dasar penyusunan untuk 

menggambarkan suatu gejala sosial yang terjadi. Variasi nilai dari sebuah konsep 

disebut variabel yang didalam setiap penelitian selalu dibatasi pengertiannya secara 

operasional. 

Variabel yang dikaji dalam penelitian adalah meliputi Kualitas Pelayanan 

Jasa menurut Lovelock (2012:442), “menyimpulan bahwa ada lima dimensi 

ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu 

Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance, Emphaty”. Kepuasan Pelanggan 

menurut. Customer Satisfaction menurut Ayuningtyas (2016:14), “yang terdiri dari 

Kualitas Produk, Harga, Kualitas Pelayanan, Faktor emosional serta Biaya dan 

kemudahan”. Untuk lebih lengkap dijabarkan dalam tabel operasionalisasi variabel 

sebagai berikut: 

 



44 
 

 

Tabel III.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Dimensi Indikator Skala 

Variabel X 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut Lovelock 

(2012:442) Kualitas 

Jasa adalah tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan. 

1. Reability 

 

 

 

2. Responsiveness 

 

 

 

3. Assurance 

 

 

 

 

 

 

4. Emphaty 

 

 

 

 

5. Tangible 

a. Memberikan pelayanan 

sesuai janji 

 

a. Karyawan cepat tanggap 

terhadap jasa yang 

dibutuhkan pelanggan 

b. Pelayanan yang tepat 

 

a. Karyawan mengerjakan 

apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggan 

b. Keramahan terhadap 

pelanggan yang datang 

 

 

a. Karyawan memperhatikan 

kebutuhan pelanggan 

 

 

a. Sarana Prasarana 

perusahaan 

b. Penampilan fisik fasilitas 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Variabel Y 

Kepuasan 

Pelanggan 

Ayuningtyas 

(2016:16) 

mengatakan bahwa 

“Satisfaction is the 

customers evalation 

of a product or 

service in terms of 

wether that product 

or service has meet 

their needs and 

expectation”. 

Artinya kepuasan 

merupakan evaluasi 

konsumen terhadap 

suatu produk atau 

jasa dalam hal ini 

produk atau layanan 

itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan 

harapan konsumen. 

1. Harga 

 

 

2. Service Quality 

 

 

3. Kualitas 

Produk 

 

 

4. Faktor 

emosional 

 

5. Biaya dan 

Kemudahan 

a. Manfaat  

b. Kualitas 

 

a. Sikap 

b. Perilaku Karyawan 

 

 

a. Daya Tahan 

b. Manfaat 

 

a. Tingkat Produk  

b. Pelayanan 

 

a. Mudah mendapatkan 

informasi 

b. Jarak menuju lokasi 

 

 

 

 

Ordinal 
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3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, 

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, 

maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu (Arikunto, 

2013:172). Menurut Sugiyono (2013:187), berdasarkan sumbernya, data dibedakan 

menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. 

2. Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

3.3.1. Populasi 

 Populasi bukanlah hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu dan sampel merupakan bagian dari populasi tersebut. Populasi menurut Sugiono 

(2009:73) adalah : “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 
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 Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data dari para responden. Data 

yang diambil adalah dari sampel yang mewakili seluruh populasi. Maka sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Populasi 

dari penelitian ini adalah jumlah pangkalan gas yang menjadi konsumen gas LPG 

dari PT. Tiara Payung Putra yaitu sebanyak 75 pangkalan gas. Berikut ini adalah 

rincian populasi pangkalan gas yang tersebar di kawasan Kabupaten Tangerang : 

Tabel III.2 

Data Pangkalan Gas 

Nama Daerah  Jumlah 

Pangkalan Gas 

Balaraja 35 

Jayanti 4 

Curug 1 

Cisoka 7 

Gunung Kaler 2 

Tigaraksa 4 

Kronjo 5 

Sukamulya 8 

Sindang Jaya  2 

Solear 3 

Cikupa 2 

Kresek 1 

Pasar Remis 1 

Total  75 

Sumber : Manajemen PT. Tiara Payung Putra 2018 

 Berdasarkan Tabel III.2. jumlah total pelanggan PT. Tiara Payung Putra 

berjumlah 75 Pangkalan Gas. Mengingat jumlah populasi yang cukup banyak maka 

dalam rangka efesiansi dan keefektifan penelitian, dilakukan pengambilan sampel 

sebagai representasi populasi. 
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3.3.2. Sampel 

 Menurut Sugiyono (2010:119), “teknik sampling adalah teknik 

pengambilan   sampel   untuk   menentukan   sampel   yang   digunakan   dalam 

penelitian.” 

 Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability 

sampling. Menurut Sugiyono (2010:120), non probability sampling adalah: 

Teknik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 

sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, 

jenuh, snowball. 

 Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan 

sampel pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Pengertian purposive 

sampling menurut Sugiyono (2010:122), adalah “Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan  tertentu.” 

 Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah 50 responden, 

dimana 50 sampel tersebut adalah pelanggan PT Tiara Payung Putra karena sesuai 

dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik 

Non Probability Sampling 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode 

ilmiah. Karena, pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, kecuali penelitian eksploratif (Nazir, 2014:153). 

 Didalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data dikenal sebagai metode 

pengumpulan data (Arikunto, 2013:192). Teknik pengumpulan data merupakan 
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cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian (Noor, 2014:15). 

Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (Interview), angket 

(kuesioner), pengamatan (observasi), dan gabungan ketiganya. 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data-data primer. Data primer 

merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu responden. 

a. Wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2013:198). Yang 

dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara  

penanya atau pewawancara  dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan wawancara) 

(Nazir, 2014:170). Yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini 

pelanggan PT.Tiara Payung Putra 

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014: 

154). Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 



49 
 

 

yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur terstandar (Arikunto, 

2013:265). Observasi adalah pengamatan langsung dan dilakukan dengan 

cara mencatat setiap apa yang ada di lapangan yang berkaitan dengan data 

yang dibutuhkan. 

c. Angket atau Kuesioner (Questionnaries) 

Alat lain untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang sering 

disebutkan secara umum dengan nama kuesioner (Nazir, 2014:179). 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:194).  

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengajukan pernyataan secara 

tertulis guna memperoleh tentang tanggapan responden mengenai Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan pelanggan PT.Tiara Payung Putra. 

2. Studi Kepustakaan 

 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013:201). Studi kepustakaan 

dalam penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder 

merupakan usaha pengumpulan informasi yang berhubungan dengan teori-teori 

yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti yang terdiri dari 

kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian. Studi literatur tersebut didapat 

dari berbagai sumber, yaitu:  

a) Perpustakaan UBSI, UPI, dan Bapusipda Jabar;  
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b) Skripsi,  

c) Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan media elektronik (internet). 

3.5. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1. Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2009:348) berarti instrument yang digunakan 

dalam penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) data itu valid. 

Uji validitas yang dilakukan untuk menguji sejauh mana kuesioner yang 

valid dan mana yang tidak. Bisa atau tidaknya kuesioner digunakan dilihat dari 

discriminal index dalam bentuk koefesien korelasi Spearman dengan rumus sebagai 

berikut: 
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rs = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

R(x) = Rank untuk X (skor item) 

R(y) = Rank untuk Y (skor total untuk item) 

N = 

 

Ukuran Sampel 

 

Kuesioner yang dapat dipakai adalah yang korelasinya positif. Validitas 

dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

dengan ketentuan degree of freedom (df) = n-2 (n = jumlah responden). Dengan 

demikian, diperoleh r tabel Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05.  
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Adapun validitas tersebut ditentukan oleh kriteria sebagai berikut: 

a. Jika r hitung positif dan r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid. 

b. Jika r hitung tidak positif serta r hitung < r tabel, maka variabel tersebut 

tidak valid.  

 Di dalam proses penghitungannya penulis menggunakan program software 

SPSS 16 for Windows. Sebelum kuesioner digunakan, diuji coba terlebih dahulu 

kepada di luar sampel terpilih, penulis menyebarkan kepada sekitar 20 responden. 

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konstruk atau indikator variabel 

penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto 

(2013:221), mengemukakan bahwa reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada 

tingkat keterandalan sesuatu. Sedangkan, menurut Malhotra (2010:318), reliabilitas 

adalah “the extent to which a scale produces consistent results if repeated 

measurements are made on the characteristic”. Artinya, suatu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa 

kali dengan alat ukur yang sama. 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

koefisien Cronbach Alpha, yaitu koefisien keandalan yang menunjukan seberapa 

baiknya item butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain 
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(Noor, 2014:24). Adapun kehandalan (reliabilitas) tersebut ditentukan oleh kriteria 

sebagai berikut: 

a. Jika koefisien Cronbach Alpha>0,60, maka hal ini menunjukkan 

kehandalan (reliabilitas) instrumen. 

b. Jika koefisien Cronbach Alpha<0,60, maka hal ini menunjukkan kurang 

handalnya instrumen. 

Berkaitan dengan uji reliabilitas seperti disampaikan di atas, maka akan 

dilakukan uji Cronbach lpa untuk melihat konsistensi internal yang sekaligus 

menentukan Construct Validity dengan rumus sebagai berikut: 
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 = Koefisien Reliability Cronbach 

k = Banyaknya Variabel Eksogen 

Si = Varians dari item ke-i (i = banyaknya item) 

St = Varians Total (semua item digabungkan) 

Butir-butir alat pengumpul data tersebut mengacu kepada skala yang 

dikembangkan oleh Likert. Skala pengukuran semua variabel dalam penelitian ini 

adalah pengukuran pada skala interval. Adapun hasil uji reliabilitas masing-masing 

variabel, akan ditabulasi setelah diperoleh hasil analisis reliabilitas. 

 Sebelum kuesioner digunakan, diuji coba terlebih dahulu kepada di luar 

sampel terpilih, penulis menyebarkan kepada sekitar 20 responden. Melalui uji 

reliabilitas ini dapat diperiksa apakah kuesioner bisa digunakan atau tidak. Bisa atau 

tidaknya kuesioner peneliti menggunakan uji Cronbach lpa. 
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3.5.3. Analisa Data 

A. Analisa Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013:29).  

Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden 

Analisis deskriptif karakteristik responden pada penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik pelanggan di PT. 

Tiara Payung Putra berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan formal 

terakhir, profesi, dan pengeluaran per bulan melalui perhitungan distribusi 

frekuensi. 

2. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 

Analisis deskriptif tanggapan responden merupakan pemberian skor pada 

setiap alternatif jawaban yang diberikan oleh responden sesuai dengan 

bobot yang telah ditetapkan. Setiap pernyataan dalam ketiga variabel 

memiliki 5 (lima) kriteria jawaban dengan pemberian skor dimulai dari 1, 

2, 3, 4, dan 5 (skala likert) Riduwan dan Akdon (2013:148). 

Pada statistik deskriptif ini, akan dikemukakan cara-cara penyajian data 

yang berstruktural, dengan tabel biasa yang berisi : jumlah data, nilai 

minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Untuk mempermudah 

peneliti dalam penngolahan data, maka peneliti menggunakan software 



54 
 

 

SPSS (Statistical Package foe Special Science) versi 16 for windows. 

Berikut ini merupakan tabel skala likert quisioner yang akan dihitung 

menggunakan software spss (Statistical Package foe Special Science) versi 

16 for windows : 

Tabel III.3. 

Interpretasi Skala Likert 

Pernyataan  Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono (2016: 94) 

Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap para responden 

di PT. Tiara Payung Putra diolah secara statistika deskriptif untuk 

mengetahui tanggapan responden terhadap kualitas produk, harga dan 

keputusan pembelian. Tanggapan responden tersebut dikategorikan ke 

dalam 5 (lima) tingkatan yang terdiri dari “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak 

Setuju”, “Ragu-Ragu’, “Setuju”, dan “Sangat Setuju”. dengan perhitungan 

dasar sebagai berikut: 

Panjang kelas =
data terbesar − data terkecil

jumlah kelas interval
 

Sumber: (Sugiyono, 2013:80) 

Sedangkan, jika diaplikasikan pada penelitian ini, maka perhitungan 

statistik deskriptif tersebut sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
Sit − Sir

jumlah kategori
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Keterangan: 

a.  Sit (skor ideal item tertinggi) = skor tertinggi x jumlah sampel x 

jumlah pernyataan 

b.Sir (skor ideal item terendah) = skor terendah x jumlah sampel x 

jumlah pernyataan. 

Berikut ini adalah contoh penggunaan skala interval dalam penelitian ini : 

TP   KP  CP  P  SP 

Keterangan : 

TP = Tidak Puas 

KP = Kurang Puas 

CP = Cukup Puas 

P  = Puas 

SP = Sangat Puas  

B. Transformasi Data (MSI) 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik di mana 

syarat yang harus dipenuhi adalah data berskala interval. Padahal skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan data 

berskala ordinal. Data ordinal berasal dari pengamatan, observasi, atau 

angket berskala dari suatu variabel (Sukestiyarno, 2014:8). Karena data 

ordinal merupakan data kualitatif atau bukan angka sebernarnya, untuk 

memenuhi prosedur analisis maka data ordinal harus diubah menjadi data 

interval. Transformasi data dari ordinal ke dalam interval ini digunakan 

metode suksesif interval (Method of Successive Interval/MSI). Metode 
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suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data 

interval. Salah satu keuntungan mengubah data ini ialah hasil analisis yang 

menggunakan prosedur-prosedur yang mengharuskan penggunaan data 

berskala interval akan menjadi signifikan. Adapun dalam pengolahan data 

untuk mengubah data ordinal ke interval tersebut, peneliti menggunakan 

bantuan Additional Instrument (Add-Ins) dari Microsoft Excel. Setelah data 

diubah ke dalam data berskala interval maka dapat dilakukan uji hipotesis. 

C. Analisa Verifikatif 

Teknik analisis verifikatif berfungsi menguji hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Analisis verifikatif pada penelitian ini adalah 

menguji nilai hipotesis pada variabel bebas (X) yaitu pengembangan 

Kualitas Pelayanan yang mempengaruhi variabel terkait (Y) yaitu Customer 

Satisfaction di PT. Tiara Payung Putra. Analisis verifikatif data dalam dalam 

penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :  

1. Menyusun data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data 

diantaranya identitas responden, tanggappan dari responden mengenai 

variabel pada objek yang diteliti.  

2. Menyeleksi data yang terkumpul agar dapat dijadikan satu kesimpulan.  

3. Tabulasi data yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut :  

a. Memberi skor pada setiap item.  

b. Menjumlahkan skor pada setiap item.  

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian. 

 



57 
 

 

4. Menganalisis data  

Menganalisis data dilakukan dengan mengolah data yang sudah didapat 

dengan menggunakan rumus statistik agar memperoleh suatu 

kesimpulan. 

5. Pengujian data 

Proses pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode verifikatif, 

dan data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis 

koefisien regresi linear berganda. 

Pengukuran untuk masing-masing indikator variabel dilakukan dengan 

skala ordinal. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur 

hubungan antar variabel adalah analisis korelasi peringkat Koefisien 

Korelasi Rank Spearman menggunakan software SPSS 16 for Windows. 

D. Analisis Regresi Linier Sederhana 

(Indrawan & Yaniawati, 2016) mendefinisikan bahwa “Analisis regresi 

linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y).” Analisis regresi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas 

(Kualitas Pelayanan) terhadap variabel terikat (Kepuasan Pelanggan). 

Rumus regresi linear sederhana yang digunakan sebagai berikut : 

 

Sumber: Indrawan dan Yaniawati (2016:170) 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (Kepuasan Pelanggan) 

A = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Y’= a + bX 
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X = Variabel independen (Kualitas Pelayanan) 

Untuk mendapatkan nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut: 

Sumber: Suharsaputra (2012:141) 

E. Uji Asumsi Klasik 

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis 

harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

(Saputra, 2012) menyatakan bahwa “untuk mengetahui normal atau 

tidaknya model tersebut, dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode yang 

terdiri dari metode Kolmogorov-Smirnov, Liliefors, atau Chi Square. Sedangkan 

Menurut (Ghozali, 2013), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel 

lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat diketahui dengan 

menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dalam uji normalitas data dengan uji non parametik Kolmogorov-Smirnov, 

keputusan diambil berdasarkan asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05 (5%) sehingga 

dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

a. Asymp. Sig. > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

b. Asymp. Sig. < 0,05 maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
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Dalam pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability 

plot adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram nya menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi klasik. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengipkuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Linieritas 

Uji  linieritas  merupakan  suatu  pengujian  yang  digunakan untuk 

mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier 

atau tidak. Pengujian ini dapat digunakan sebagai syarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier.  

Menurut Nurwidayat (2015:40), “Uji linieritas dimaksudkan untuk menguji 

linier tidaknya data yang dianalisis”. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. FHitung = 
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

𝑅𝐾𝑟𝑒𝑠
 

Keterangan : 

FHitung = Koefisien Regresi 

RKreg = rerata kuadrat garis regresi 

RKres = rerata kuadrat residu 

b. Ftabel = (1-α) (k-2;n;k) 

c. Kesimpulan 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak berarti persamaannya tidak linier. 
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2. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima berarti persamaannya linier. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut (Ghozali, 2013), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (Zpred) dengan residualnya (SRESID). Jika model 

bersifat homoskedastik, maka hal ini menunjukan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. (Noor, 2014), berpendapat bahwa “artinya, peningkatan 

nilai variabel dependen pada sumbu X diikuti oleh peningkatan nilai residual.” 

Adapun dasar analisis heteroskedastisitas sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Analisis Koefisien Korelasi 

Korelasi adalah hubungan searah data penyebab atau yang mempengaruhinya 

disebut variabel bebas atau variabel independen biasanya dilambangkan 

dengan huruf  X sedangkan data akibat yang dipengaruhinya disebut variabel 

terikat atau variabel dependen biasanya dilambangkan dengan huruf Y.  

Korelasi Pearson Product Moment (PPM)  Gunanya:    
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a. Untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara 

variabel satu dengan yang lainnya.    

b. Untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang 

lainnya yang dinyatakan dalam persen. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut:    

 

 

 

Menurut Sugiyono (2014:250), pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut:  

Tabel III.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

3.5.4. Pengujian Hipotesis 

 Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:138) hipotesis adalah pernyataan 

atau tuduhan bahwa sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah 

(belum tentu benar) sehingga harus diuji secara empiris. 

1. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi disebut juga koefisien penentu karena varians yang 

terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi 

pada variabel independen (Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi 
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dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan dalam suatu 

variabel dependen ditentukan oleh perubahan variabel lain. Koefisien 

determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan 

dalam bentuk persen(%) (Silalahi, 2010:376). Koefisien determinasi disebut 

juga koefisien penentu karena varians yang terjadi pada variabel dependen 

dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen 

(Sugiyono, 2013:231). Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar variasi perubahan dalam suatu variabel dependen ditentukan 

oleh perubahan variabel lain. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari 

koefisien korelasi (R2) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) (Silalahi, 

2010:376). 

2. Uji Parsial (Uji T) 

 Agar hasil koefisen korelasi dapat di ketahui tingkat signifikanatau tidak 

signifikan maka hasi perhitungan dari statistic uji t (t hitung) tersebut 

selanjutnya di bandingkan dengan t tabel.tingkat signifikan yaitu 5% ( a = 

0.05), artinya jika hipietsis nol di tolak dengan taraf kepercayaan 95 % maka 

kemungkinan bahwa hasil dari penarikankesimpulan mempunyaikebenaran 

95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan 

(signifikan) anatara dua variabel tersebut. Untuk mengetahui di tolak. Atau 

tiadak nya di nyatakan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penolakan berarti, 𝐻𝑎 

diterima artinya antara variabel x dan variabel y ada pengaruh nya. 
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b. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ada di daerah penerimaan, berarti 𝐻𝑎 di 

tolak artinya antara variabel x dan variabel y tidak ada pengaruh nya. 

3. Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan 

Untuk menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan terhadap sebuah 

hipotesis dapat di gambar dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan 

penolakan hipotesis. 

 

   
Daerah penolakan H0

=           Daerah penolakan H0
=luas 

daerah terarsir                                                         luas daerah terarsir  
                                            

 

 

Daerah  penerimaan  H0
 

 

 

   −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒       0  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒    

 

Gambar III.1  

Kurva T Distribusi (Uji Dua Pihak) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Pada PT Tiara Payung Putra” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

Kualitas Pelayanan pada PT Tiara Payung Putra, untuk mengetahui pengaruh 

kepuasan pelanggan di PT Tiara Payung Putra serta untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tiara Payung Putra. 

Sumber Data mengenai perusahaan diperoleh melalui internet, observasi lapangan, 

dan wawancara terhadap staff dan karyawan PT Tiara Payung Putra. Sedangkan, 

sumber data mengenai karakteristik responden diperoleh melalui pengisian 

identitas dan tanggapan responden pelanggan PT Tiara Payung Putra yang 

dijadikan responden oleh peneliti. Berdasarkan hasil pengolahan data secara 

statistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari interval skor penelitian, maka skor total variabel Kualitas 

Pelayanan termasuk ke dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya, Kualitas 

Pelayanan di PT Tiara Payung Putra ditanggapi “Cukup Baik” oleh 

responden. Dalam penelitian ini, pernyataan  “Karyawan PT. Tiara Payung 

Putra cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah keluhan pelanggan”  dan 

“Karyawan PT. Tiara Payung Putra dapat diandalkan” mendapatkan skor 

terendah hal ini membuktikan bahwa kurangnya kinerja karyawan dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan pada dasarnya 



99 

 

akan mempengaruhi kepuasan pelanggan PT Tiara Payung Putra. 

2. Berdasarkan dari interval skor penelitian, maka skor total variabel Kepuasan 

Pelanggan termasuk ke dalam kategori “Cukup Baik”. Artinya, Kepuasan 

Pelanggan di PT Tiara Payung Putra ditanggapi “Cukup Baik” oleh 

responden namun, pernyataan “Saya puas dengan kinerja karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan” dan “Saya puas dengan sikap 

karyawan terhadap pelanggan” mendapatkan respon terendah hal ini 

menunjukkan bahwa Pelanggan merasa tidak puas dengan kinerja karyawan 

dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan PT Tiara 

Payung Putra 

3. Mengacu pada hasil perhitungan analisis dalam penelitian ini, maka dapat 

diindikasikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan Pelanggan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan Pelanggan di PT Tiara Payung Putra. 

5.2. Saran 

 Mengacu pada rumusan masalah,  maka  penulis  menyarankan  beberapa  

hal mengenai kualitas pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan PT 

Tiara Payung Putra, yaitu : 

1. Manajemen PT Tiara Payung Putra diharapkan melakukan kegiatan 

Briefing sebelum melakukan kegiatan kerja, hal ini diperlukan dikarenakan 

untuk melakukan persamaan persepsi antara karyawan dan manajemen PT 

Tiara Payung Putra. Kegiatan ini pada dasarnya akan memberikan sebuah 

perubahan dalam hal komunikasi antar individu di dalam lingkup struktur 
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organisasi sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat berjalan dengan 

baik. 

2. Manajemen PT Tiara Payung Putra diharapkan melakukan kegiatan 

pelatihan kerja dan keselamatan kerja sesuai aturan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hal ini diperlukan 

bukan hanya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi 

karyawan PT Tiara Payung Putra tetapi hal ini juga berpengaruh dalam 

pelayanan terhadap pelanggan khususnya dalam mendistribusikan gas LPG 

baik ke antar pangkalan gas maupun ke pelanggan langsung. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT Tiara Payung Putra, maka dari 

itu manajemen PT Tiara Payung Putra diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan PT Tiara Payung Putra agar kepuasan pelanggan 

semakin meningkat dan kedepannya akan berdampak pada peningkatan 

pelanggan yang menggunakan jasa PT Tiara Payung Putra sebagai 

distributor gas terpercaya. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan PT Tiara Payung Putra, penulis menyarankan 

kepada pihak PT Tiara Payung Putra untuk melakukan kegiatan pelatihan 

dan kegiatan Briefing secara rutin baik antar karyawan maupun keseluruhan 

staff yang terdapat di PT Tiara Payung Putra sehingga lingkungan kerja 

yang kondusif akan menciptakan kepuasan kerja bagi karyawan dan secara 
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tidak langsung meningkatkan kinerja karyawan dalam pelaksanaan 

pelayanan yang maksimal kepada pelanggan PT Tiara Payung Putra. 

5. Untuk peneliti lain yang akan membahas mengenai kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tiara Payung Putra diharapkan untuk 

mencari referensi tambahan baik penelitian terdahulu ataupun jurnal 

internasional, hal ini dikarenakan agar penelitian selanjutnya dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. 
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           No.Responden :  

KUISIONER PENELITIAN 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

PELANGGAN PT. TIARA PAYUNG PUTRA 

Universitas Winaya Mukti 

Fakultas Ekonomi 

 

Profil Responden 

Berilah tanda check list () atau silang (☒) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda! 

Nama  :  

Jenis Kelamin : ☐  Laki laki    ☐ Perempuan 

Umur    : ☐  <20 ☐  20 – 30  ☐  30 – 40 ☐  40 – 50  

Petunjuk Pengisian    

Berilah tanda ceklis (   ) Pada kolom tingkat pelayanan dibawah ini sesuai yang anda rasakan  

Tingkat penilaian   

5. SS(Sangat Setuju) 4. S( Setuju) 3. CS(Cukup Setuju)  2. TS(tidak setuju)  1. STS (Sangat Tidak Setuju) 

Atribut Kualitas Pelayanan (X) Tingkat Pelaksanaan 

Pelayanan 

SS S CS TS STS 

Realibility 

Pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan apa yang diharapkan      

Responsiveness 

Karyawan berinisiatif untuk membantu pelanggan sehingga pelayanan 

cepat 

     

Karyawan PT. Tiara Payung Putra cepat dan tanggap dalam mengatasi 

masalah keluhan pelanggan 

     

Assurance 

Karyawan PT. Tiara Payung Putra dapat diandalkan      

Petugas pelayanan menyapa dengan ramah kepada pelanggan      

Emphaty 

Petugas pelayanan memperhatikan keselamatan pelanggan dengan baik      

Tangibles 

Kondisi bangunan dalam kondisi baik      

Sarana Prasarana keselamatan tersedia dengan lengkap      

 

Tingkat penilaian  

5. SS(Sangat Setuju) 4. S( Setuju) 3. CS(Cukup Setuju)  2. TS(tidak setuju) 1. STS (Sangat Tidak Setuju) 

Atribut Kepuasan Pelanggan (Y) Tingkat Kepuasan 

Pelanggan 

SS S CS TS STS 

Kualitas Produk 

Saya puas dengan kualitas barang yang dimiliki PT. Tiara Payung Putra      

Saya puas dengan kondisi barang yang dimiliki PT. Tiara Payung Putra      

Harga 

Saya puas dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Tiara Payung Putra      

Saya puas dengan kesesuaian antara harga dengan kondisi produk PT. 

Tiara Payung Putra 

     

Kualitas Pelayanan 

Saya puas dengan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan 

     



Saya puas dengan sikap karyawan terhadap pelanggan       

Faktor Emosional 

Saya puas menjadi pelanggan PT. Tiara Payung Putra      

Saya puas setelah menggunakan jasa PT. Tiara Payung Putra      

Biaya dan Kemudahan 

Saya puas dengan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan pelayanan 

yang diberikan 

     

Saya puas dengan kemudahan akses menuju PT. Tiara Payung Putra      

 

FORM KRITIK & SARAN      

Kritik 

         

         
         

Saran 

         

         
              

Terimakasih  

Have a nice day 
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