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PERAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN
KONSUMEN PADA PT. REVORMA SEMBILAN TUJUH
BANDUNG

Dede Fitri Akbar
4122.4.18.11.0056

ABSTRAK

Perkembangan bisnis di era modern ini telah berkembang sangat pesat dan
mengalami peningkatan yang berkesinambungan, salah satunya dibidang jasa
perbaikan mesin modern seperti mesin pabrik, AC, planel dan yang lainya. Karena
di pengaruhi banyak berdirinya pabrik di Indonesia termasuk di kota Bandung
semakin banyak permintaan mengenai di bidang jasa perbaikan mesin dan yang
lainnya.
Tujuan magang ini adalah untuk mengatahui dunia kerja yang
sesungguhnya. dengan ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwim sudah
mempunyai bekal mengenai pengalaman kerja dengan program magang. Selain
itu, kita juga di bimbing oleh para ahlinya di bidang perusahaan jasa mengenai
bagaimana menjalankan sebuah perusahaan yang besar. Maka dari itu kita sebagai
mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru selama praktek
magang.
Hasil selama magang menunjukan bahwa perusahaan yang bergerak di
bidang jasa sangat banyak peluangnya untuk bersaing dengan perusahaan lain,
sebab masih sedikit perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti jasa ini
tersebut. Harus miliki karyawan ahlinya di bidang perbaikan jasa ini maka dari itu
Pt. Revorma Sembilan tujuh mempunyai peluang besar untuk berkembang di
bidang perusahaan jasa perbaikan.
iii

Rekomendasi untuk perusahaan yaitu. Pt. Revorma Sembilan Tujuh harus
lebih meningkatkan pelayanaan promosi harga dan keunggulan agar dapat
bersaing dengan kompotitor lainnya, kualitas layanan yang di berikan kompotitor
terhadap kepuasan konsumen lebih di tingkatkan lagi.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Menghadapi persaingan global yang semakin kuat, pengelolaan kegiatan
bisnis harus dilakukan secara profesional. Baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil, semuanya saling berlomba mempertahankan diri agar tetap
survive dibanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Begitu banyak cara
atau strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat memenangkan
persaingan dalam merebut dan mempertahankan konsumen (pelanggan).
Banyak pihak yang sepakat bahwa keberhasilan perusahaan dalam
menghadapi kompetisi bisnis sangat ditentukan oleh konsumen (Purnama,2002).
Setiap perusahaan sebaiknya berupaya untuk selalu memberikan kepuasan kepada
konsumen, karena kepuasan konsumen merupakan inti pencapaian profitabilitas
jangka panjang (Pasuraman, Dalam Nursya'bani Purnama,2002). Konsumen akan
memperoleh kepuasan jika mereka mendapatkan produk yang berkualitas.
Namun, kepuasan saja belum cukup untuk dapat mendorong pencapaian tujuan
perusahaan jangka panjang. Agar memiliki basis kompetensi yang kuat,
perusahaan tidak hanya membutuhkan konsumen yang puas, tetapi harus diikuti
dengan loyalitas dari konsumen yang puas tersebut.
Hasil Praktek Kerja membuktikan bahwa biasanya konsumen yang puas
akan menjadi sangat loyal. Perubahan perilaku sensitif terhadap nilai sebuah
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produk pelayanan atau jasa yang ditawarkan inilah yang menjadi sangat penting
bagi setiap pihak dalam perusahaan untuk menjaga agar konsumen tetap loyal.
Berbicara mengenai kepuasan konsumen (pelanggan), akan berhubungan
dengan kualitas pelayanan (Service Quality). Suatu pelayanan dikatakan
berkualitas bagi konsumen jika apa yang mereka rasakan sama dengan apa yang
mereka harapkan. Dengan demikian, langkah awal penyelenggara jasa dalam
upaya menciptakan kepuasan konsumen adalah pemahaman terhadap makna
kualitas dan dimensi kualitas jasa. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang nyata-nyata mereka
terima atau peroleh (kinerja jasa) dengan layanan yang sesungguhnya mereka
harapkan (Pasuraman,et al.,Dalam Budi W. Soetjipto, 1997:18). Artinya, jika
kinerja lebih dari harapan, maka layanan dapat dikatakan bermutu. Sedang, jika
kinerja kurang dari harapan, maka layanan dapat dikatakan tidak bermutu, dan
apabila kinerja samadengan harapan maka layanan disebut memuaskan.
Dalam hal ini tentu saja yang menjadi faktor penentu atas baik buruknya
kualitas pelayanan yang diberikan adalah tergantung padakaryawan (employee)
atau SDM yang memberikan pelayanan tersebut, dan tentu saja pihak perusahaan
juga ikut berperan. Di sisi lain karyawan diperlakukan sebagai "pelanggan
internal" yang terpuaskan, dengan begitu mereka juga akan memberikan
pelayanan yang total dan akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan
owner yang telah mendapatkan laba memang harus memberikan imbalan yang
cukup baik kepada karyawan dengan memperlakukan mereka secara baik dan adil.
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Seperti dalam perusahaan jasa bengkel Motorik yang pada dasarnya
menjual jasa perbaikan (servis). Konsumen tidak hanya menilai hasil dari servis
yang diberikan, tetapi juga pelayanan yang berkualitas yang mereka dapatkan dari
perusahaan terutama dari karyawan. Kepuasan konsumen tidak semata-mata
karena hasil servis yang bagus, tetapi konsumen juga akan merasa puasjika
pelayanan dari karyawan baik, dalam menghadapi konsumen karyawan bersikap
sopan dan ramah. Apalagi didukung dengan fasilitas yang bagus dan modern, baik
pada tempat ataupun pada peralatan. Maka bukan tidak mungkin jika konsumen
juga akan loyal terhadap perusahaan jasa tersebut Melalui peningkatan dan
perbaikan pelayanan secara berkesinambungan dan didukung kekuatan informasi
dan teknologi sesuai perkembangan jaman, diharapkan suatu perusahaan jasa
dapat meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan jasa itu sendiri serta fasilitas yang
digunakan sebagai media pendukung. Selain itu, keunggulan atau diferensiasi
pelayanan yang diberikan merupakan sesuatu yang sangat essensial karena
digunakan sebagai pembeda terhadap pesaing.
Pelayanan menjadi ujung tombak perusahaan jasa, tak heran jikalau
perusahaan jasa menjadikan pelayanan sebagai alat pemikat bagi konsumen.
Namun dari sini akan timbul pertanyaan, apakah kata pelayanan itu menjadi
kenyataan di lapangan?
Atau apakah pelayanan itu benar-benar dipraktekan secara prima oleh
perusahaan dan pelanggan juga ikut merasakannya pula? Atas dasar latar belakang
yang dipaparkan diatas, maka peraktek magang ini hendak melakukan analisa
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terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam rangka
menciptakan kepuasan pelanggan dan sekaligus mendapatkan loyalitas konsumen.
Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja
Praktek ini mengambil dengan judul Analisa Kepuasan Konsumen Terhadap
Kualitas Pelayanan Jasa PT. Revorma Sembilan Tujuh”.
1.2. Batasan Masalah
Penelitian ini mempunyai beberapa batasan masalah :
1. Konsumen yang akan diteliti adalah responden yang datang dan
menggunakan jasa motorik PT. REVORMA SEMBILAN TUJUH.
2. Obyek penelitian terpilih adalah Bengkel PT. REVORMA SEMBILAN
TUJUH.
3. Kepuaan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang yang berasal dari
perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dengan yang
diharapkan.
1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap
kualitas pelayanan jasa pada bengkei MOTORIK PT. REVORMA
SEMBILAN TUJUH
2. Untuk mengetahui apakah ada atribut yang paling mempengaruhi kepuasan
konsumen diantara atn'oit-atribut yang diuji.
4

5

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kualitas Layanan
2.1.1 Pengertian Kualitas Layanan
Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk
mengimbangi harapan pelanggan. Menurut lewis & booms dalam fandy tjiptono
(2012: p.157), mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran
seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi
pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan
atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang
diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung.
Menurut garvin yang dikutip fandy tjiptono (2012: p.143) menyatakan bahwa
terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas
dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling
memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling
tinggi.
Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para
konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima peroleh dengan
pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atributatribut
pelayanan suatu perusahaan. Menurut kotler dan keller (2009: p.143) menyatakan
bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh
4

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan
sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa
kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramahtamahan yang
ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan
konsumen.
Menurut fandy tjiptono (2012: p.152), pengukuran kualitas layanan terdiri dari:
tangible (bukti fisik): fasilitas fisik, pelayanan, dan penampilan personil;
responsiveness (ketanggapan): kesediaan untuk membantu pelanggan dan
memberikan layanan yang cepat; reability (kehandalan): kemampuan untuk
melakukan layanan yang terpercaya dan akurat; assurance (jaminan): pengetahuan
dan

kesopanan

dan

kemampuan

merekakaryawan

untuk

menginspirasi

kepercayaan; dan empaty (empati): sebagai kepedulian, memberikan perhatian
yang bersifat individual atau pribadi yangdiberikan oleh perusahaan kepada
pelanggan.
Menurut fandy tjiptono (2014: p.268) definisi kualitas pelayanan berfokus pada
upaya pemenuhan kebutuhan dan keinganan pelanggan serta ketepatan
penyampaiannya untuk menyimbangi

harapan pelanggan. Kata kualitas

mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan
mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau
tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari
kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu
yang membahagiakan. Dalam perspektif tqm (total quality management) kualitas
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dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga
meliputi proses, lingkungan dan manusia.
Menurut malik et, al (2012: p.125) dalam jurnal akbar dwi yulianto (2017),
kualitas pelayanan adalah pendapat tentang apa yang konsumen rasakan terhadap
keseluruan yang diberikan perusahaan terhadap pelanggan. Pelayanan dalam hal
ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang
berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah tamahan
yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk
kepuasan konsumen.
Kualitas

pelayanan

(service

quality)

dapat

diketahui

dengan

cara

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka
terima/peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan
terhadap atributatribut pelayanan suatu perusahaan.
Berdasarkan teori–teori tengtang kualitas pelayanan diatas, dapat disimpulkan
bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak
perusahaan berupa hal yang tidak berwujud namun dapat dirasakan. Apabila
layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan konsumen, maka
kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan konsumen, maka
kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, tetapi sebaliknya jika
layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan.
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2.1.2 Karakteristik Kualitas Pelayanan
Menurut kotler (2013: p.37) mengemukakan bahwa jasa atau layanan memiliki
empat karakteristik utama yaitu:


Intangibility (tidak berwujud).
Jasa atau layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik. Bila
barang merupakan suatu objek, benda, material yang bisa dilihat, disentuh
dan dirasa dengan panca indra, maka jasa atau layanan justru merupakan
suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja (performance) atau
usaha yang sifatnya abstrak. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa/layanan
cenderung hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (nonownership). Jasa juga bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat,
dirasa, dicium, didengar atau dirasa sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang
konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia
mengalami atau mengkonsumsinya sendiri.



Inseparability (tidak terpisahkan).
Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru
dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian
diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Interaksi
antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran
jasa layanan bersangkutan. Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari
jasa/layanan bersangkutan. Hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan
ini, efektivitas staff layanan merupakan unsur kritis. Implikasinya, sukses
tidaknya jasa atau layanan bersangkutan ditunjang oleh kemampuan
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organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja,
system kompensansi, pelatihan, dan pengembangan karyawan secara efektif.


Variability.
Layanan sangat bervariasi. Kualitas tergantung pada siapa yang
menyediakan mereka dan kapan dan dimana kualitas layanan disediakan.
Ada beberapa penyebab variabilitas layanan dimana jasa diproduksi dan
dikonsumsi secara bersama-sama sehingga membatasi control kualitas.
Permintaan yang tidak tetap membuat sulit untuk memberikan produk yang
konsisten dan tetap selama permintaan tersebut berada dipuncak. Tingginya
tingkat kontak antara penyedia layanan dan tamu, berarti bahwa konsistensi
produk tergantung pada kemampuan penyedia layanan dan kinerja pada saat
yang sama. Perishability (tidak tahan lama). Perishability berarti bahwa jasa
atau layanan adalah komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan
untuk pemakaian ulang di waktu yang akan datang, dijual kembali, atau
dikembalikan. Permintaan jasa juga bersifat fluktuasi dan berubah,
dampaknya perusahaan jasa seringkali mengalami masalah sulit. Oleh karena
itu perusahaan jasa merancang strategi agar lebih baik dalam menjalankan
usahanya dengan menyesuaikan permintaan dan penawaran.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan
Menurut parasuraman, et al, dalam buku fandy tjiptono (2012: p.212).
Terdapat sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, meliputi:
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1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance)
dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan
memberikan jasanya secara tepat sejak pertama kali (right the first time).
Selan itu juga berarti perusahan mampu memenuhi janjinya, misalnya
menyampaikan jasanya sesui dengan jadwal yang disepakati.
2. Reposiveness atau daya tangkap, yaitu kemapuan atau kesiapan para
karayawan untuk memberikan jasa yag dibutuhkan pelanggan.
3. Competence atau kopetensi, setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhakn agar dapat memberikan jasa
tertentu.
4. Acces, meliputi kemudahah untuk dihubungi dan ditemui. Hal berarti lokasi
fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama,
saluran perusahaan mudah dihubungi.
5. Courtesy atau kesopanan, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan
keramahan yang dimilki oleh para contact personel (seperti resepsionis,
operator telepon, dan lain-lain).
6. Comunication, artinya informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat
dipahami, dan selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan.
7. Credibility atau kredibilitas, yaitu sikap jujur dan dapat dipercaya.
Kredibilatas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik
pribadi contact personel dan interaksi dengan pelanggan
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8. Security atau keamanan, yaitu aman dari bahaya, resiko atau keraguraguan.
Aspek ini meliputi keamanan secara fisik (physicalsafety), secara finansial
(financial security) dan kerahasiaan (confidentiality)
9. Understanding knowing the customer atau kemampuan memahami
pelanggan, yaitu usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
10. Tangibles, atau bukti fisik, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas
fisik dari jasa seperti bahan-bahan komunikasi, misalnya kartu kredit.
Menurut gummeson dalam fandy tjiptono (2012: p.212) mengidentifikasi
sumber kualitas yang menentukan kualitas pelayanan yaitu:
1. Production quality. Menjelaskan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh
kerjasama antara departemen produksi/operasi dan departemen pemasaran.
2. Delivery quality. Menjelasikan bahwa kualitas pelayanan dapat ditentukan
oleh janji perusahaan terhadap konsumen.
3. Desain quality. Menjelaskan bahwa kualitas pelayanan ditentukan sejak
pertama kali jasa tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
4. Relationship quality. Menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh
relasi professional dan sosial antara perusahaan dan stakeholder (konsumen,
pemasok, perantara, pemerintah, dan karyawan).

2.1.4 Indikator Kualitas Pelayanan
Menurut malik dalam akbar dwi yulianto (2017). Indikator-indikator
kualitas layanan adalah sebagai berikut:
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1. Keterampilan dan profesionalisme Pelayanan ini, merupakan, kemampuan
petugas pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki
petugas dalam memberikan/ menyelesaiakan pelayanan kepada konsumen.
2. Perilaku dan sikap karyawan Pelayanan ini, merupakan, kesopanan dan
keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen secara sopan dan ramah serta saling
menghargai dan menghormati.
3. Flexibilitas dan kenyamanan Pelayanan ini, merupakan, kenyamanan
lingkungan seperti kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi,
dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada konsumennya.
4. Kepercayaan dan kehandalan Pelayanan ini, merupakan, kemampuan
karyawan dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu
dan memuaskan konsumen.
5. Pemulihan layanan Pelayanan ini, merupakan, kemampuan dan kemudahan
karyawan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami
kebutuhan para konsumennya.
6. Cakupan layanan Pelayanan ini, merupakan, fasilitas-fasilitas pendukung
yang disediakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan para konsumen.
7. Kredibilitas dan reputasi Pelayanan ini, merupakan, kemampasn perusahaan
untuk memuaskan konsumennya, sehingga selalu di pertimbangkan
konsumen untuk menggunakan yang ditawarkan.

11

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa untuk mewujudkan serta memberikan kualitas pelayanan, tentunya
diperlukan adanya kualitas pelayanan yang diberikan para karyawan kepada
konsumen, dalam hal ini kualitas yang diberikan oleh para karyawan kepada
konsumen, sehingga menimbulkan rasa puas konsumen PT. Revorma Sembilan
Tujuh.

2.2 Kepuasan Konsumen
2.2.1 Pengertian kepuasan konsumen
Banyak

pakar

yang

mendefinisikan

kepuasan

konsumen

berdasarkan

persepektifnya masng-masing meskipun tidak terdapat satu definisi tunggal yang
menjadi rujukan bersama mengenai kepuasan konsumen, namun pada intinya
mereka menyatakan subtansi yang sama tentang kepuasan konsumen. Menurut
kotler dan keller dalam donni juni priansah (2017: p.196). Menyatakan bahwa
kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang diperkirakan terhadap
kinerja (atau hasil)n yang diharapkan. Jika kinerja dibawah harapan, konsumen
tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. Jika kinerja melebihi
harapan, konsumen amat puas/senang.
Menurut fandy tjiptono (2014: p.353) kata “kepuasan atau satisfaction:
berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup banyak, memadai) dan “facio”
(melakukan atau membuat) secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai

12

upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Menurut howard dan
sheth dalam fandy tjiptono (2014: p.353) mengungkapkan bahwa kepuasan
pelanggan adalah situasi kognitif pembelian berkenaan dengan kesepadanan atau
ketidak sepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan
pengorbanan yang dilakukan. Sedangkan menurut swan dalam fandy tjiptono
(2014: p.353) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar
atau atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relative bagus atau
jelek atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau
pemakaiannya.
Menurut danang sunyoto (2015: p.140). Kepuasan konsumen merupakan
salah satu alasan dimana konsumen memutuskan untuk berbelanja pada suatu
tempat. Apabila konsumen merasa puas dengan suatu produk, mereka cenderung
akan terus membeli dan menggunakannya serta memberitahukan orang lain
tentang pengalaman mereka yang menyenangkan dengan produk tersebut.
Menurut sangadji dan sopiah (2013: p.181), kepuasan konsumen diartikan sebagai
suatu keadaan dimana harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan
kenyataan yang diterima konsumen. Jika produk tersebut jauh di bawah harapan,
konsumen akan kecewa. Sebaliknya, jika produk tersebut memenuhi harapan,
konsumen akan puas.
Menurut sangadji dan sopiah (2013: p.180) menjelaskan bahwa kepuasan
atau ketidakpuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal
dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja produk yang real atau aktual
dengan kinerja produk yang diharapkan. Secara umum, kepuasan dapat diartikan
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sebagai adanya kesamaan antara kinerja produk dan pelayanan yang diterima
dengan kinerja produk dan pelayanan yang diharapkan konsumen. Masih menurut
sangadji dan sopiah (2013: p.182), kepuasan konsumen dapat menciptakan dasar
yang baik bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas konsumen, membentuk
rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan perusahaan.
Menurut nugroho dalam purnomo edwin setyo (2017), menjelaskan bahwa
kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan
kinerja pemasaran dalam suatu perusahaan. Kepuasan yang dirasakan oleh
pelanggan dapat meningkatkan intensitas membeli dari pelanggan tersebut.
Dengan terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang optimal maka mendorong
terciptanya loyalitas di benak pelanggan yang merasa puas tadi.
Kepuasan diukur dari sebaik apa harapan pelanggan dipenuhi. Sedangkan
loyalitas pelanggan adalah ukuran semau apa pelanggan melakukan pembelian
lagi.
Berdasarkan pengertian-pengertian dari teori-teori menurut para ahli diatas
dapat disimpulkan bahwa dari kepuasan konsumen sebagai perasaan senang atau
kecewa seseorang yang telah muncul setelah membandingkan antara kinerja
(hasil) dari produk dengan apa yang diharapkan konsumen, dalam hal ini apakah
konsumen sudah merasakan kepuasan terhadap rumah makan ayam geprek bensu
bandar lampung.
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2.2.2 Elemen Kepuasan Konsumen
Menurut donni juni priansa (2017: p,210) lima elemen yang menyangkut
kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :
1. Harapan (expectations) Harapan konsumen terhdapa suatu barang atau jasa
telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada
saat proses pembelian dilakukan, konsumen berharap bahwa barang atau
jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan
mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan
menyebabkan konsumen merasa puas.
2. Kinerja (performance) Pengalaman konsumen tehadap kinerja aktual
barang atau jasa ketika digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka.
Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen akan
merasa puas.
3. Perbandingan (camparison) Hal ini dilakukan dengan mebandingkan
harapan kinerja barang atau jasa sebelum mebeli dengan persepsi kinerja
aktual barang atau jasa tercsebut. Konsumen akan merasa puas ketika
harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi persepsi mereka terhadap
kinerja aktual produk.
4. Pengalaman (experience) Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman
mereka terhadap penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari
orang lain.
5. Konfirmasi (comfirmation) dan dikonfirmasi (disconfirmation) Konfirmasi
atau terkonfirmasi terjadi jika harapan sesuai dengan kinerja aktual produk.
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Sebaliknya diskonfirmasi atau tidak terkonfirmasi terjadi ketika harapan
lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk. Konsumen akan
merasa puas ketika terjadi confirmation /disconfirmation.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen
Menurut lupyoadi (2008: p.77). Dalam menentukan kepuasan konsumen ada
lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, antara lain:
1. Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka
menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.
2. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila
mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang
diharapkan.
3. Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan
bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk
dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang
lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk
tetapi sosial atau self esteem yang membuat pelanggan merasa puas
terhadap merek tertentu.
4. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi
menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih
tinggi kepada pelanggan.
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5. Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau
tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa
cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.

2.2.4 Manfaat Kepuasan Konsumen
Menurut kotler dan keller (2009: p.164) yaitu konsumen yang sangat puas
biasanya akan tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika
perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk yang lama,
membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain
dan tidak terlalu sensitif terhadap harga. Namun sebaliknya apabila konsumen
kecewa dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan yaitu menurunkan
jumlah konsumen karena konsumen tidak tertarik lagi untuk menggunakan jasa
atau produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan sehingga akan berdampak
pada penurunan laba. Ada dua macam kepuasan yaitu:
a. Kepuasan fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau
pemakaian produk.
b. Kepuasan psykological, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut
yang bersifat tidak berwujud atas penggunaan suatu produk. Misalnya saat
kita pergi ke rumah makan, kita puas dengan diberikan pelayanan yang
cepat ramah dan sopan.
Menurut fandy tjiptono (2008: p.98), mengungkapkan bahwa kepuasan
konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih
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sekurang–kurangnya memberikan hasil) atau melampaui harapan konsumen,
sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi
harapan konsumen. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa
manfaat diantaranya:
a. Hubungan perusahaan dengan konsumen menjadi harmonis.
b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.
c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen.
d. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang
menguntungkan perusahaan.
e. Laba yang diperoleh meningkat.

2.2.5 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen
Menurut fandy tjiptono (2014: p.368) tidak ada satupun ukuran tungal
“terbaik” mengenai kepuasan pelanggan yang disepakati secara universal.
Meskipun demikian, cara mengukur kepuasan pelanggan, terdapat kesamaan
paling tidak dalam enam konsep inti mengenai objek pengukuran, yaitu:
A. Kepuasan pelanggan keseluruhan Cara yang paling sederhana untuk mengukur
kepuasan pelanggan adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa
puas mereka dengan produk atau jasa spesifik tertentu. Biasannya, ada dua
bagian dalam proses pengukurannya.
1. Mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa
perusahaan bersangkutan.
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2. Menilai dan membandingkannya dengan tingkat kepuasan konsumen
keseluruhan terhadap produk atau jasa para pesaing.
B. Dimensi kepuasan pelanggan Berbagai penelitian memilah kepuasan
konsumen atau pelanggan kedalam komponen-komonennya. Proses semacam
itu terdiri empat langkah, yairu:
1. Mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan konsumen atau
pelanggan.
2. Meminta pelenggan menilai produk atau jasa perusahaan berdasarkan
item-item spesifik seperti kecepatan layanan atau keramah staf layanan
pelanggan.
3. Meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan itemitem spesifik yang sama.
4. Meminta para konsumen untuk menentukan dimensi-dimensi yang
menurut mereka penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan.
C. Konfirmasi harapan Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung,
namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan
pelanggan dengan kinerja akrual produk perusahaan pada sejumlah atribut
penting.
D. Minat beli ulang Adalah kepuasan pelanggan diukur secara behavioral
dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau
menggunakan jasa perusahaan lagi. Pelayanan yang berkualitas dapat
menciptakan kepuasan konsumen dimana mutu pelayanan tersebut akan
masuk kebenak konsumen sehingga dipersepsikan baik. Apabila dikemudian
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hari ketika mengalami gangguan kesehatan, maka rumah sakit tersebut akan
menjadi referensi yang muncul pertama kali dibenak konsumen.
E. Kesediaan untuk merekomendasi Adalah kesediaan untuk merekomendasi
produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk
dianalisis dan ditindaklanjuti. Apabila pelayanan yang diterima atau
dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan
dipersepsikan baik dan memuaskan, sehingga melalui kepuasan itu konsumen
akan melakukan pembelian jasa atau memutuskan untuk menggunakan jasa
dan pada akhirnya akan merekomendasikan hal itu kepada orang lain.
F. Ketidak puasan pelanggan Adalah aspek-aspek yang digunakan untuk
mengetahui ketidakpuasan pelanggan, meliputi; komplain, ratur atau
pengembalian produk, biaya garansi, recall, word of mouth negative,
defections.
Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk
mengukur dan memantau kepuasan konsumennya. Menurut kotler dan keller
(2009: p.140) mengemukakan empat metode untuk mengukur kepuasan
konsumen yaitu:
a. Survey berkala Metode ini dilakukan dengan cara melacak kepuasan
konsumen secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk
mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan
responden untuk merekomendasikan suatu merek kepada orang lain.
b. Ghost shooping (pembeli bayangan) Metode ini dilaksanakan dengan cara
mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan atau bersikap
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sebagai konsumen ataupembeli potensial produk pesaing. Kemudian para
ghost shopers tersebut menyampaikan temuan penting berdasarkan
pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan
dibandingkan para pesaing.
c. Lost customer analysis (analisis konsumen yang hilang) Pada metode ini
perusahaan berupaya menghubungi para konsumennya yang telah berhenti
membeli atau yang telah beralih pemasok dengan maksud dapat memahami
penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini diperlukan agar perusahaan
dapat mengambil kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya
tehadap produk yang dipasarkan dalam rangka meningkatkan kepuasan
konsumen.
d. Survei kepuasan konsumen Wawancara langsung dengan melakukan survei,
dimana perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik dari
pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh
perhatian terhadap mereka.

2.2.6 Indikator kepuasan konsumen
Menurut rondonuwu dan komalig dalam jurnal purnomo edwin setyo (2017).
Kepuasan konsumen diukur dari sebaik apa harapan konsumen atau pelanggan
terpenuhi. Menjelaskan indikator kepuasan konsumen, yaitu :
1. Terpenuhinya harapan konsumen Konsumen merasakan kepuasan akan
terpenuhinya keinginan dan kebutuhan dari suatu produk barang atau jasa.

21

2. Sikap atau keinginan menggunakan produk Sikap merupakan kecenderungan
yang dipelajari, ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku
membeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai
produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain atau terpapar
oleh iklan di media masa, internet dan berbagai bentuk pemasaran langsung.
3. Merekomendasikan

kepada

pihak

lain

Konsumen

akan

selalu

merekombenasikan hasil pengalamanya kepada orang lain atas apa yang di
peroleh dari suatu kualitas produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan.
4. Kualitas layanan Kualitas pelayanan dapat diwujudkan melalui pemenuhan
dan

keingianan

konsumen

serta

ketepatan

menyampaikan

untuk

mengimbangi harapan konsumen.
5. Loyal Konsumen memiliki berbagai alasan untuk tidak mengembangkan
loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu, yang mampu memberikan
manfaat atau harapan mereka terpenuhi.
6. Reputasi yang baik Upaya Bagi suatu perusahaan dimana produk utama yang
dihasilkan adalah suatu jasa, maka reputasi dan nama baik sangat
menentukan adanya anggapan bahwa reputasi yang berupa citra merk (brand
image), citra perusahaan (company image), reputasi merk (brand reputation),
nama yang terbaik (the best name), pelayanan prima (service excelent) dan
semua yang beruhubungan dengan kepuasan konsumen mendapatkan
proritas.

22

7. Lokasi Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat dimana perusahan
memperjual belikannya produk barang/jasa yang ditawarkan kepada
konsumen.
Berdasarkan dari beberapa dimensi-dimensi diatas dalam penelitian ini
yang digunakan dimensi menurut pendapat fandy tjiptono dan anastasia diana,
karena untuk mengetahui puas atau tidaknya konsumen terhadap kuaitas produk,
pelayanan dan harga yang ditawarkan PT. Revorma Sembil Tujuh.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Profil Perusahaan
PT. Revorma Sembil Tujuh berdiri sejak 1 April 2020 kantor pertama di
Metro Indah Mall Blok.2, Bandung Jawa Barat. perusahaan ini di bangun
berdasarkan ketertarikan bersama untuk mengembangkan dan memanfaatkan
keahlian yang dimiliki dari setiap individu agar menghasilkan suatu proyek yang
berkualitas, adapun pekerjaan yang kami sediakan yaitu berbagi macam-macam
jasa perbaikandan pengadaan barang.
Terjadinya perusahaan PT. Revorma Sembilan Tujuh saat acara reunian
SMK 4 BANDUNG dengan rekan-rekan yang memilik profesi yang sama, maka
dari itu terjadi melahirkan PT. Revorma Sembilan Tujuh yang memiliki
kemampuan dan harapan yang sama. Untuk saling mengembangkan kemampuan
atau ahli di bidang perbaikan dan pengadaan barang maka terjadi lah menjadi
sebuah perusahaan. Tetapi selain itu juga melihat juga perkemabangan ekonomi
dan sudah mulai banyakmya pembangunan mulai dari Pabrik, Hotel, resto dan
Perushaan-perushaan lain. maka dari itu peluang target pasarnya memiliki
kesempatan untuk bersaing dan menjadi perushaan yang ahli di bidang perushaan
perbaikan dan pengadaan barang tersebut. Dan dalam setiap pengerjaan perbaikan
pengadaan barang, kami didukung oleh orang-orang yang ahli di bidangnya secara
propesionaldan dengan produk-produk yang berkualitas.
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Nama Perushaan yaitu PT. Revorma Sembilan Tujuh diambil dari nama
angkatan sekolah yaitu pada tahun 1997 untuk saling mengingatkan sebuah
perujuangan selama masa sekolah nya dan sama sama memiliki harapan yang
sama lalu dibuat lah PT. Revorma Sembilan Tujuh.
Sejarah PT. Revorma Sembilan Tujuh terbentuk pada saat acara reunian
sekolah SMK 4 BANDUNG yang di iniasiasi oleh temannya, mulai dari situ
melihat teman temannya memiliki kemampuan dan keahlian di bidang yang sama,
terjadilah sebuah obrolan yang panjang dan sampailah obrolan tersebut mencapai
pembentukan perusahaan, sebab melihat secara pandang memiliki potensi akan
berkembang perusahaan PT. Revorma Sembilan Tujuh ini sebab melihat banyak
ahli di bidang perbaikan dan pengadaan barang ini akan berkembang dengan
melihat pasar di bandung sendiri sudah banyaknya pembangunan Pabrik,
Apartemen/Hotel, Resto dan perushaan-perushaan yang lainnya.
Kegiatan Perusahaan PT.Revorma Sembilan Tujuh Ini lebih kepada
terhadap jasa Perbaikan dan Pengadaan barang seperti perbaikan mesin pabrik
pembuatan saluran arus listrik dan acc, selain itu juga bergerak dibidang
pembuatan penampuangan air limah dan pengolahan libah pabrik, resto dan lainlainnya.
Ada beberapa hal yang menarik di perusahaan PT. Revorma Sembilan
Tujuh ini adalah banyak pengalaman kerja secara langsung dan memiliki
kesempatan mengembangkan kemampuan diri untuk lebih benyak pengalaman.
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Struktur Organisasi/Perusahaan

Komisaris
Irsyad Imanuddin, S. T
Direktur Utama
Adi Setiadi
Direktur Keuangan
Santi Irwaty

Manajer Keuangan

Manajer K3

Manajer Teknik

Tria Andani

Lilik Andi Mahmud

Abad Ruhmat

Administrasi

Marketing

Siti Aisah

Andi

Anwar Huda

Fikri

.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Kegiatan Praktek Kerja Magang
Magang merupakan kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman
kerja praktis yang sesuai dengan bidang yang dipilih. Melalui kegiatan magang,
yang merupakan perpaduan antar studi analisis dan aplikasi, mahasiswa
diharapkan dapat mempelajari, mengamati, sekaligus memberikan pemecahan
masalah atau saran terhadap setiap permasalahan yang muncul diperusahaan,
sebagai salah satu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan selama
kuliah.
Kegiatan magang yang dilakukan selama 4 bulan ( November- Januari)
setiap hari Senin s.d Jumat dimulai pada pukul 09.00 s.d 17.00 sesuai dengan
ketentuan jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dalam kegiatan
praktek kerja magang ditempatkan bagian Lapangan atau pelayanan konsumen
PT. Revorma Sembilan Tujuh Bandung.
Pada saat pelaksanaan kegiatan magang, diberikan tugas untuk membantu
dalam pelayanan konsumen mulai dari perbaikan dan pengambilan barang dan
pengembalian barang yang sudah di selesaikan.. Adapun uraian kegiatan yang
dilakukan selama kegiatan magang berlangsung adalah sebagai berikut :
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a. Menganalisis
Hal yang pertama dilakukan menganalisa dokumen-dokumen dan observasi
apakah yang kita perlukan sudah ada atau tidak. Dokumen-dokumen ini menjadi
dasar penulis menajalan sebuah kegiatan di perushaan agar sesuai dengan jobdes
nya dan mencari tau kebiasaan dan bagaimana sistem kerja di perushaan Pt.
Revorma Sembilan Tujuh untuk mengatahui sejauh mana sistem yang ada
diperushaan PT. Revorma Sembilan tujuh mulai dalam pemasaran, pelayanan dan
pengiriman barang.

b. Mencatat

Gambar 1. Kegiatan Mencatat
Setelah Menganlisa selesai kita masuk ke proses pengerjaan. Mulai dari
pembukuan bikin penentuan harga, penawaran jasa barang, lalu pengerjaan barang
yang sudah ada.
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c. Penentuan harga
Penetuan harga ini di lakukan saat ada konsumen baru yang akan berkerja
sama di bidang perbaikan jasa, disitu penentuan harga yang akan menentukan
berhasilnya kerjasama jika harga yang ditentukan oleh PT. Revorma Sembilan
Tujuh tepat dan di terima oleh konsumen di situ kerja sama antar perusahaan
terjadi.

d. Pengerjaan Perbaikan dan Pembuatan Barang

Gambar 2. Pengerjaan Perbaikan AC
Pengerjaan perbaikan dan pembuatan dilakukan setiap hari karena dengan
banyaknya barang yang harus diperbaiki perushaan selalu memberikan pelayanan
yang baik mulai dari pengerjaan barang selalu memberikan tepat waktu yang
diinginkan oleh konsumen.
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f. Pemasangan Penampung Air Limbah

Gambar 3. Pemasangan tempat air limbah
Pemasangan tempat air limbah ini adalah tempat untuk pembuangan air
limbah dengan kapasitas kecil, maka dari itu fungsi ini untuk mampu mendaur
ulang air terssebut agar dapat di gunakan lagi.

e. Pengambilan Barang Dan Pengiriman Barang
Pengambilan barang dan pengiriman barang dilakukan saat sudah sudah
melakukan penawaran lalu barang dapat di ambil di konsumen untuk dikirim ke
kantor atau bengkel PT. Revorma Sembilan Tujuh. Selain itu juga pengiriman
barang dilakukan stelah beres di perbaiki baru dapat dikirim kepada konsumen.
Pengiriman ini langsung dikirim sendiri oleh pihak perushaan PT. Revorma
Sembilan Tujuh.
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f. Pelaporan
Biasanya pelaporan ini dilakukan pada akhir bulan untuk mengetahui
serberapa banyak barang masuk dan keluar tiap bulannya, agar mengetahui
peningkatan atau penurunan setiap bulannya.

g. Pengecekan Mesin Pabrik atau Jahit

Gambar 4. Pengecekan Mesin Pabrik

Pengecekan ini bertujuan melihat kerusakan dalam mesin yang akan di
perbaiki agar dapat memaksimalkan dengan pengerjaan, tujuan pengecekan di
lokasi ini agar perushaan atau konsumen sama sama mengatahui apa sajah
keruskan mesin tersebut, bertujuan untuk memberikan pelayana sebaik mungkin
tujuan tersebut
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h. Pengiriman Barang

Gambar 5. Pengiriman Barang
Pengiriman Barang Tersebut di antarkan langsung Oleh Perushaan sebab
untuk menjaga pelayan yang baik jadi bukan hanya menjga kulitas sajah tetapi
perushaan pjuga mencoba memberikan pelayan pengantar dengan secara sendiri
sebab agar dapat memberikan yang terbaik, cepat dan nyaman.

4.2. Jenis dan Bidang Perusahaan
Magang atau Praktek kerja Lapangan yang dilakukan penulis adalah jenis
bidang dalam pelayanan bidang jasa atau penjualan barang perusahaan. Bagian
pelayanan jasa dan penjualan adalah bagian terpenting perusahaan untuk
mengukur atau mengatahui atas kepuasan pelayanan perusahaan terhadap para
konsumen, untuk menjadi sebuah peningkatan demi perusahaan untuk menjadi
perusahaan yang mampu selalu memberikan pelayanan yang nyaman dan baik
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untuk konsumen. Agar setiap barang dapat di nikmati oleh para konsumen
sehingga menjadi bagian terpenting bagi perusahaan untuk menjaga sebuah
kualitas dalam bidang jasa dan pengadaan barang.

4.3. Kegiatan Saat Magang Di PT. Revorma Sembilan Tujuh
Selain melakukan kegiatan magang pada PT. Revorma Sembilan Tujuh
kegiatan yang saya lakukan adalah sebagai berikut :
1. Invoicing. Invoicing atau pembukuan utang ini dimana kita mencatat utang
di dalam aplikasi sistem yang ada di PT. Revorma Sembilan Tujuh.
2. Croos check. Croos check ini sama dengan menganalisa atau mencocokan
data . Pertama yang harus dilakukan ada mengurut kan data barang masuk
atau barang yang keluar. Lalu di susun barang yang masuk atau barang akan
di kirim atau barang yang diterima atau barang masuk yang akang di service.
3. Kontra Bon. Kontra Bon adalah suatu peringatan pembayaran kepada
perusahaan untuk melakukan pembayaran atau penagihan atas pengerjaan
jasa servis atau pembelian barang.
4. Pengiriman Barang. Pengiriman barang dilakukan sesudah barang sudah di
service lalu di cek kembali, setelah pengeckan kembali lolos baru akan
dilakukan pengiriman barang ke Konsumen.
5. Pengambilan Barang. Pengambilan barang ini sebelum di angkut mekanik
mencoba mengecek barang nya setelah di chek lalu bisa di angkut untuk
mengabil barangnya.
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6. Service Barang. Service yaitu melakukan perbaikan barang sudah rusak
atau kendala, maka dilakukan pengchakn atau service untuk agar bisa di
gunakan kembali tanpa membeli barang baru.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan dan Rekomendasi
1. Kesimpulan
Dalam pelaksanaan magang ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan
secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga
dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang.
Selain itu magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja
nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan
dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah.
Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang, maka dapat disimpulkan
bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang
tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti
peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugastugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis
ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :
1. Pengelolaan Perusahaan PT revorma dapat dikatakan baik, karena sudah
melakukan standar perushaan bahakn hampir sama dengan kopotitor
perushaan yang bergerak dibidang yang sama.
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2. PT Revorma Sembilan Tuju sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
perbaikan dan pengadaan barang telah sukses bersaing dengan kompotitor
yang sudah lama dan bisa memberikan pelayanan yang berbeda dan
memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen PT Revorma Sembilan
Tujuh. Tetapi tetap harus selalu melakukan perbaikan di dalam sistem
perusahaan sendiri agar selalu bisa menjadi perushaan yang unggul
perusahaan di bidang perushaan ini.
PT. Revorma Sembilan Tujuh perusahaan yang selalu memperhatikan
sebuah kualitas barang jasa atau pengadaan barang. Sebab PT. Revorma Sembilan
Tujuh sendiri komitmen atas memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, selain
itu juga setiap karyawan nya selalu diberikan kesempatan untuk berkembang
maupun secara pribadi atau secara perusahaan.

2. Rekomendasi
Setelah penulis melakasanakan praktek kerja Lapangan atau “Magang”
selama kurang lebih empat bulan, banyak pengelaman dan pengatahuan yang
dapat di proleh penulis. Pada kesempatan ini penulis memberikan sedikit saran
kepada pihak perushaan dengan harapan semuanya agar lebih baik dan mampu
memberikan pelayan yang lebih maksimal kedapanya, juga demi kemajuan
sebuah perushaan yang dapat berkompotisi dengan para kompotitor yang lainnya.
1. Pihak perusahaan atau pemilik perusahaan harus memberikan peran atau
kepercayaan kepada karyawan nya agar setiap karyawan dapat
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berkembang dan banyak pengalaman untuk kebaikan kemajuan
perushaan.
2. Perusahaan harus sering melakukan meeting dengan pihak-pihak
karyawan minimal 2 bulan sekali, dengan kegiatan meeting ini untuk
mengatahui targetan perushaan mulai dari pemasarannya dan sebuah
pelayanan kepada konsumen agar semuannya lebih baik dan lebih maju
perusahaan PT. Revorma Sembilan Tujuh.
3. Perusahaan harus memperbaiki dalam segi pemasaran, sebab di bagian
pemasaran adalah bagian hal yang terpenting bagi perusahaan yang akan
menentukan kemajuan perusahaan atas dasar pemasaran yang baik dan
menarik.
4. Perusahaan harus lebih detail atau peka dalam kegiatan setiap jobdesnya
para karyawan agar mampu mencetak karyawan yang hebat, sebab
karyawan adalah aset berharga perushaan.
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BAB VI
REFLEKSI DIRI
Selama melaksanakan kegiatan magang di Perushaan PT. REVORMA
SEMBILAN TUJUH BANDUNG, mahasiswa mendapatkan berbagai ilmu dan
pengalaman baru yang diperoleh dari tempat magang, pembimbing lapangan
maupun lingkungan dari tempat magang tersebut. Mahasiswa belajar bagaimana
menjadi seorang pekerja yang bertanggung jawab, teliti, sabar atas semua
pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan
disiplin waktu agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan
tepat waktu.
Selain mendapatkan pengalaman, manfaat dari melaksanakan magang ini
juga yaitu untuk mengupgrade soft skills penulis yang dimiliki, seperti
berkomunikasi dengan atasan,rekan kerja bahkan customer dan vendor, kerja
sama tim, dan soft skills lainnya yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan
nantinya.
Selain pengalaman dan soft skills, manfaat dari melaksanakan magang ini
juga yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif penulis, yaitu seperti
memecahkan masalah, berpikir dan memahami hal-hal yang terjadi di sekitar. 41
Berdasarkan pengalaman di tempat magang, kunci sukses dalam bekerja yaitu
kemampuan soft skills, cara memanajemen waktu yang baik, bisa beradaptasi
dengan baik, bekerja sama dengan baik, serta paham cara berkomunikasi dengan
rekan kerja, atasan, maupun customer dan vendor. Selain dari hal-hal yang
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disebutkan tadi, kunci sukses dalam bekerja juga bisa dinilai dari kemampuan kita
dalam memahami suatu intruksi pekerjaan.
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