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Abstract

The object of this final report is to find out the influence of service quality

through the customer satisfaction of CV Haspari Palembang, which located

at Jalan Air Sugihan No. 825 B Kenten Sukamaju Sako Palembang. It is

found that there were some of the customers who unsatify of the service

quality at CV Haspari. It is wanted to know the influence of service quality

through the customer satisfaction. The data were obtained by observation,

interview, and questionnaire by taking of 90 customers in random sampling.

However, it is analyzed 5 variable quality of service, they are: Tangible,

Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. Then, data were

analyzed by using descriptive qualitative and quantitative by using program

SPSS (Statistic Product and Service Solution) version 11.5. The result

shows that the coefficient determinant (R square) is 42,7%. The F test with

significant level of 0,000<0,05 show that the quality influence the customer

satisfaction. However, the most dominant of t test variable is empathy. It

is suggested the company shold increase the three dimensions of Reliability,

Responsiveness and Assurance that no effect on customer satisfaction, by

providing a training to improve then staff skill in servicy.

Keywords : service quality, service, customer satisfaction

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan pertumbuhan perekonomian cenderung membuat
kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang maupun jasa meningkat,
sehingga mengharuskan perusahaan baik produk maupun jasa yang berskala besar maupun
kecil harus menerapkan teknologi dalam menjalankan usahanya supaya berjalan dengan
lancar guna mendukung proses kerja yang dilakukan, terutama pada perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa memiliki berbagai
macam jenis usaha seperti penyewa mobil (rental), sopir, apartemen, villa, usaha jasa
perbaikan dan usaha-usaha lainnya. Khususnya Jasa perbaikan (Reparasi) elektronik, yang
harus mengutamakan kinerja karyawannya untuk memperbaiki peralatan elektronik yang
tidak dapat digunakan menjadi dapat digunakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia
Modern (2002: 303), Reparasi adalah Pembetulan apa-apa yang rusak atau perbaikan.



JURNAL EKONOMI DAN INFORMASI AKUNTANSI (JENIUS)
Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan

Pada CV. Haspari Palembang

VOL. 2 NO. 2
MEI 2012

114

Untuk mencegah timbulnya kerusakan dapat dilakukan dengan perawatan terhadap
elektronik, sehingga umur alat dapat mencapai atau sesuai umur yang direkomendasikan.
Apabila kualitas kinerja karyawan baik, pelanggan akan memberikan penilaian yang baik
terhadap kinerja perusahaan dan mensosialisasikan kepada pelanggan lain, sehingga
membuat citra dan eksistensi perusahaan akan selalu diingat oleh pelanggan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Layan, melayani adalah membantu
menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang atau meladeni, sedangkan pelayanan
adalah cara melayani. Untuk mengukur seberapa tepatkah kualitas jasa yang diberikan
perusahaan terhadap pelanggan diperlukan penilaian kualitas pelayanan jasa dalam suatu
perusahaan menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2004: 70) terdiri dari lima dimensi yaitu
tangible (Bukti Fisik), reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya tanggap), Assurance
(Jaminan), dan Empathy (Empati).

CV Haspari Palembang yang menjalankan usaha reparasi elektronik yang
melayani masyarakat. Tujuan perusahaan adalah selalu berusaha mendekatkan diri
dengan pelanggannya sehingga senantiasa menempatkan pelanggannya sebagai prioritas
utama dalam membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan
secara prima, cepat, tepat waktu dalam berhubungan dengan pelanggan baik perusahaan
maupun rumah tangga sebab pertumbuhan perusahaan tidak terlepas dari kepercayaan
pelanggan terhadap CV Haspari dalam memberikan jasa yang berkualitas kepada
pelanggannya.

Menurut Kotler (1994) dalam Tjiptono (2004: 147), Kepuasan pelanggan adalah
Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan
dibandingkan dengan harapannya. Fasilitas sarana yang di tawarkan CV Haspari
Palembang meliputi :

1. Pelayanan Jasa dan daftar biaya yang ditawarkan

Tabel 1. Daftar Pelayanan Jasa dan Biaya
Penawaran Jasa Biaya

a. Perbaikan AC (Air conditioner) Rp 200.000 – Rp 400.000,-
b. Perbaikan Kulkas Rp 200.000 – Rp 400.000,-
c. Perbaikan Mesin Cuci Rp 100.000 – Rp 250.000,-
d. Perbaikan Kipas Angin Rp 75.000 – Rp 150.000,-
e. Pemasangan AC (Air conditioner) Rp 250.000,-
f. Service Cuci AC (Air conditioner) Rp 50.000,-
g. Pemasangan instalasi listrik Rp 50.000,- 1 titik lampu
h. Bongkar pasang AC Rp 600.000,-

Sumber: CV Haspari Palembang

2. Pelayanan terhadap keluhan para pelanggan
3. Fasilitas jaminan pelayanan jasa mulai dari jaminan perbaikan elektronik baik AC,

Mesin cuci ataupun kipas angin yang telah diperbaiki mengalami kerusakan.

Berdasarkan pengamatan di CV Haspari Palembang, pelayanan perusahaan belum
efektif, sebab masih ada pelanggan yang mengeluh dikarenakan dalam menanggulangi
keluhan pelanggan CV Haspari Palembang masih terlalu lamban. Mengingat besarnya
peranan kualitas pelayanan jasa pada CV Haspari terhadap kepuasan pelanggan, maka
upaya-upaya CV Haspari untuk memberikan jasa ke arah tersebut harus dijalankan dengan
baik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan jasa dan mengembangkannya agar
tetap memberikan kepuasan kepada pelanggannya dimasa yang akan datang.
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Pengamatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan jasa yang
paling penting bagi pasar sasaran dan mengidentifikasi penilaian yang diberikan pasar
sasaran terhadap perusahaan berdasarkan dimensi kualitas pelayanan jasa tersebut.
Dengan menganalisis tanggapan pelanggan CV Haspari Palembang tersebut, maka
perusahaan jasa dapat menilai mana yang belum sesuai dengan harapan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh
kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan serta mengukur dari lima dimensi
kualitas pelayanan jasa manakah yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggannya.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan CV Haspari Palembang. Data yang
penulis terima dari CV Haspari Palembang melalui teknik wawancara, tanggal 18 Maret
2011 dengan Direktur CV Haspari Palembang, jumlah pelanggan yang menggunakan jasa
CV Haspari Palembang sebanyak 116 pelanggan pada tahun 2010. Sampel adalah bagian
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 91).
Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dapat menggunakan rumus
slovin,yang dikutip Sevilla (1994) dalam umar (1999:49) yaitu :

21 Ne

N
n




Keterangan: n = Sampel/Jumlah minimum
N = Populasi
e = Kesalahan yang masih dapat ditolerir 5%

Maka didapatlah jumlah sampel sebanyak 90 orang responden dan Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling yaitu Pengambilan anggota
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu (Sugiyono, 2009: 93).

Analisa Data
Analisa Kuantitatif

Analisa Kuantitatif digunakan untuk menjelaskan data yang berbentuk angka
(Sugiyono: 2009: 14). Diperoleh dan dimasukkan kedalam program analisis data yaitu
SPSS (Statistic Product and Service Solution) Versi 11.5. Adapun dalam metode ini yang
akan dianalisis berupa :

a. Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Arikunto (1998: 160), Validitas adalah suatu ukuran yang mengukur sah

atau valid tidaknya suatu instrument (kuesioner). Menurut (Sugiyono, 2009: 137), Arti
Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi obyek yang diteliti dan kemampuan
orang yang menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu peneliti
harus mampu mengendalikan obyek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan
menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Suatu variabel pertanyaan
dikatakan reliabel bila skor variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor
totalnya dan variabel tersebut mempunyai nilai hitung 0,60 (Priyatno, 2010: 32). Dengan
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menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka
diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi instrument yang valid
dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan
reliabel.

b. Regresi Berganda
Uji ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap

kepuasan pelanggan pada CV Haspari Palembang. Maka penulis menggunakan persamaan
regresi berganda sebagai berikut:
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5

Keterangan :
Y = Kepuasan Pelanggan
a = Konstanta dari persamaan regresi
X1= Dimensi Tangible (Bukti Fisik)
X2= Dimensi Reliability (Keandalan)
X3= Dimensi Responsiveness (Daya tanggap)
X4= Dimensi Assurance (Jaminan)
X5= Dimensi Empathy (Empati)
b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien regresi untuk setiap dimensi

c. Skala Pengukuran
Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur
tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono,
2009: 105). Penulis menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur
dijabarkan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan
ataupun pernyataan (Sugiyono, 2009: 107).

Tabel 2. Skala Pengukuran
No Kualitas jasa Kepuasan Pelanggan Poin Nilai
1 Sangat Setuju (SS) Sangat Puas (SP) 5
2 Setuju (S) Puas (P) 4
3 Cukup Setuju (CS) Cukup Puas (CP) 3
4 Tidak Setuju (TS) Tidak Puas (TP) 2
5 Sangat Tidak Setuju (STS) Sangat Tidak Puas (STP) 1

Analisa Kualitatif
Analisa kualitatif/ deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang berbentuk kata,
kalimat,skema dan gambar (Sugiyono: 2009: 14). Analisa tentang diskripsi responden
berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pemasaran

Para ahli mendefinisikan pemasaran dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya
sebagai berikut :
a. Menurut Swastha (2009: 10).
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“Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan
jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli
potensial”.

b. Menurut Kotler (2000:19).
“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok
mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan
menukarkan produk yang bernilai satu sama lain”.

c. Definisi pemasaran menurut Lamb (Thomson Learning, 2001).
“Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep harga,
promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk menciptakanpertukaran
yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi-organisasi”.

Pengertian Pemasaran Jasa

Pemasaran jasa menurut Kotler (2002) yaitu Setiap tindakan atau kegiatan yang
dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun.

Pengertian Jasa

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit, Karena kata jasa itu
sendiri mempunyai arti, mulai dari pelayanan personal (personal service) sampai jasa
sebagai suatu produk. Menurut Kotler (1997: 276) Jasa adalah aktivitas atau manfaat
yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan
tidak menghasilkan kepemililikan apapun. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk
fisik maupun tidak.

Karakteristik Jasa

Menurut Tjiptono (2004:15) terdapat empat karakteristik pokok pada jasa yang
membedakannya dengan barang.
1. Tidak berwujud (Intagibility).
2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparabilityi).
3. Bervariasi (variability).
4. Tidak tahan lama (Perishability)

Secara umum karakteristik jasa dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

Gambar 1. Karakteristik Jasa
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Pengertian Kualitas Pelayanan Jasa

Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan dan pendapatan. Fokus
utamanya adalah customer utility. Menurut Deming dalam Yamit (2001: 7), kualitas
adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Crosby dalam
Yamit (2001:7), mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan
kesesuaian terhadap persyaratan. Menurut Juran dalam Yamit (2001:7) mendefinisikan
mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2000: 53) ada dua faktor utama yang
mempengaruhi kualitas jasa: jasa yang diharapkan (Expected service) dan jasa yang
dipersepsikan (Perceived service).
1. Jasa yang diharapkan, menekankan arti penting harapan pelanggan sebelum membeli

atau mengkonsumsi suatu jasa sebagai standar atau acuan dalam mengevaluasi kinerja
jasa yang bersangkutan.

2. Jasa yang dipersepsikan. Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan
berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler dalam Tjiptono, 2000: 54). Sebagai pihak
yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai tingkat kualitas jasa
sebuah perusahaan. Jasa memiliki karakteristik Variability, sehingga kinerjanya
acapkali tidak konsisten. Hal ini menyebabkan pelanggan menggunakan isyarat
intrinsik (output dan penyampaian jasa) dan isyarat eksteristik (unsur-unsur pelengkap
jasa) sebagai acuan dalam mengevaluasi kualitas jasa.

Pengertian Kepuasan Pelanggan
Kata “Kepuasan” atau satisfaction berasal dari bahasa latin “satis” artinya (cukup

baik, memadai) dan facio (melakukan atau membuat) sehingga secara sederhana dapat
diartikan bagai upaya pemenuhan sesuatu. Menurut Lupiyoadi (2001: 143), pelanggan
adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama
untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu
jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Yamit (2001:75).
Dalam Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, pelanggan adalah orang yang
menggunakan jasa perusahaan. Pandangan tradisional ini menyimpulkan bahwa
pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses produksi
selesai, karena mereka adalah pengguna produk atau jasa. Tjiptono mengemukakan bahwa
terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya, yaitu
hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang
baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu
rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of mounth) yang menguntungkan bagi perusahaan
(Tjiptono, 2000:24).

Sumber : Tjiptono (2004: 147)
Gambar 2. Konsep Kepuasan Pelanggan
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Dari konsep kepuasan pelanggan dapat diketahui bahwa kepuasan pelanggan pada
dasarnya mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan oleh
pelanggan. Apabila konsumen atau pelanggan telah puas terhadap kinerja suatu
perusahaan, maka kepuasan pelanggan inilah yang menjadi dasar menuju terwujudnya
pelanggan yang loyal atau setia. Dengan demikian kunci keberhasilan perusahaan
sebenarnya sangat tergantung kepada suksesnya perusahaan dalam memuaskan pelanggan.

Hubungan Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan

Semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui harapan
pelanggan tersebut agar dapat menciptakan kepuasan pelanggan, oleh karena itu kepuasan
pelanggan menjadi prioritas utama dalam setiap perusahaan maupun organisasi.
Perusahaan seperti ini adalah perusahaan yang berfokus pada pelanggan. Pelanggan yang
mengeluh karena tidak puas karena harapannya tidak terpenuhi. Jadi, faktor utama
keberhasilan dalam membentuk fokus pada kepuasan pelanggan/pelanggan adalah :
a. Menyadarkan karyawan akan pentingnya kepuasan pelanggan.
b. Menempatkan karyawan untuk berinterkasi secara langsung dengan pelanggan.
c. Memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan tindakan yang diperlukan

dalam rangka memuaskan pelanggan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji Validitas dan Reliabilitas adalah alat ukur yang dilakukan untuk memastikan

instrument tersebut merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Uji Validitas
merupakan pengukuran terhadap data yang diolah dimana menunjukkan sejauh mana alat
pengukur mampu mengukur apa yang diharapkan untuk di ukur. Pengukuran data dalam
penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan yang
menggunakan jasa CV Haspari Palembang yang terpilih menjadi responden. Pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat dapat diikutkan pada analisis
berikutnya. Adanya pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai korelasi
product moment atau biasa disebut dengan r tabel dengan r hitung dimana r hitung harus lebih
besar dari r tabel. Menurut Sugiyono (2009: 146), Apabila r hitung lebih besar dari r tabel

maka instrument tersebut dinyatakan valid dan kuesioner dapat digunakan dalam analisis
berikutnya. Dalam hal ini jumlah responden yang dianalisis berjumlah sebanyak 90
responden maka dalam perhitungan r tabel adalah df = 90-2 = 88 dan didapat r tabel

responden sebesar 0,207 (Sarwono, 2009:32).
Uji Reliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk memastikan instrument

penelitian merupakan alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas
menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Apabila pengukuran
terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama atau disebut Internal Consistenly
Reliability. Uji ini dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau
handal. Pengujian kehandalan variabel atau item menggunakan uji Cronbach Alpha 0,6
(Priyatno, 2010:32).  Apabila nilai α > 0,60, berarti variabel dan item yang diukur bersifat 
handal atau dapat dikatakan reliabel.
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Hasil Uji Validitas
Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment, dimana r

tabel adalah 0,207. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan untuk variabel dan
variabel terikat pada masing-masing item menunjukkan r hitung > 0,207. Hal ini
menunjukkan bahwa seluruh data yang diuji adalah valid. Untuk melihat valid atau
tidaknya kuesioner, kita bisa melihat pada tampilan ouput Cronbach Alpha pada kolum
Correlated Item-Total Correlation. Berikut ini ditampilkan hasil uji validitas terhadap
kualitas pelayanan jasa pada CV Haspari Palembang. Hal ini berarti bahwa data tersebut
valid atau handal, sehingga kuesioner yang dipakai dapat dilakukan analisis berikutnya.

Hasil Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah alat ukur yang dilakukan untuk memastikan instrument

tersebut merupakan alat yang akurat dan dapat dipercaya. Uji Reliabilitas dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana tingkat kehandalan data yang diperoleh untuk diteliti. Suatu
variabel dikatakan reliabel (handal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai r hitung lebih
besar dari Cronbach Alpha > 0,60 (Priyatno, 2010:32). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa semua variabel independent (Kualitas Pelayanan Jasa) adalah reliabel
(handal). Berikut hasil uji reliabilitas dari semua pada tingkat kepuasan pelanggan :

Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan CV Haspari
Palembang

Pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan ini berpengaruh
sangat besar yang mana pelanggan menilai seberapa baik pelayanan yang diterima dengan
membandingkan apa yang diharapkan atau yang diinginkan dari pelanggan tersebut.
Keberhasilan dalam memberikan layanan yang prima kepada pelanggan akan
menimbulkan pandangan yang baik dari pelanggan tersebut terhadap masing-masing
perusahaan dalam memberikan pelayanan secara baik. Pengaruh kualitas pelayanan jasa
terhadap kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang dapat diukur dengan penilaian dari
pelanggan itu sendiri dan mengetahui tingkat dari kepuasan pelanggannya. Upaya untuk
mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan CV Haspari
Palembang, digunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 11.5.

Koefisien Determinasi

Upaya untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan
pelanggan maka dapat dilihat dari perhitungan SPSS dalam Model Summary, khususnya
angka Adjusted R square. Menurut Sarwono (2009: 99), Koefisien determinasi berfungsi
untuk mengetahui besarnya persentase variabel kualitas pelayanan jasa terhadap variabel
kepuasan pelanggan. Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat. Diperoleh hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

1 .678(a) .459 .427 1.42984

a Predictors: (Constant), Empathy, Tangible, Reliability, Assurance, Responsiveness.
Sumber: Diolah dari data primer
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Nilai R pada tabel Model Summary menunjukkan hubungan antara Variabel X dan
Variabel Y adalah kuat, dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,678, dimana apabila
nilai koefisien korelasi > 0,5-0,75 maka hubungan antara variabel adalah kuat (Sarwono,
2009:59). Nilai R Square (R2) atau koefisien determinasi adalah 0,459 atau 45,9%.
Sedangkan besarnya angka Adjusted R Square adalah 0,427 atau 42,7%. Menurut Santoso
(2000:263), Dalam penelitan ini kita dapat melihat pengaruh melalui dua cara yaitu
dengan melihat R square dapat digunakan apabila jumlah variabel X terdiri dari dua (2)
variabel saja dan Menurut Santoso (2000:290) Adjusted R square digunakan apabila
jumlah variabel independent (bebas) lebih dari dua variabel bebas. Angka tersebut dapat
digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance, dan Empathy terhadap Kepuasan Pelanggan dengan cara
menghitung Koefisien Determinasi (KD). Adapun cara menghitung Koefisien
Determinasi (KD) menurut Sarwono (2009: 99) dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

KD = r2 x 100%
KD = 0,427 x 100%
KD = 42,7%

Angka tersebut mempunyai maksud bahwa Pengaruh Variabel Bukti Fisik
(Tangible), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan
(Assurance), dan Perhatian/Empati (Empathy) terhadap Kepuasan Pelanggan sebesar
42,7%, sedangkan sisanya sebesar 57,3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian
ini. Sedangkan Standard Error of Estimate (SEE) adalah 1.42984. Jika angka tersebut
dibandingkan dengan angka standar deviasi (STD) yang terdapat di descriptive statistics,
sebesar 1.88922 maka angka SEE ini lebih kecil. Ini artinya angka SEE baik untuk
dijadikan predictor dalam menentukan besarnya kepuasan pelanggan. Angka tersebut baik
untuk dijadikan sebagai predictor variable tergantung harus lebih kecil dari angka standar
deviasi (SEE < STD). Jadi, semakin kecil SEE akan membuat model makin tepat
memprediksi variabel dependen (Sarwono, 2009: 99).

Uji F (Uji secara simultan/ bersama-sama)
Berikut ini peneliti akan menganalisis dan membahas Pengaruh Kualitas Pelayanan

jasa dari dimensi yang ada terhadap Kepuasan Pelanggan CV Haspari Palembang. Uji F
digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Jasa
(Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati) sedangkan Variabel terikat
dalam penelitian ini adalah Kepuasan Pelanggan. Diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. ANOVA(b)

Model
Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 145.923 5 29.185 14.275 .000
(a)

Residual 171.733 84 2.044

Total 317.656 89

a Predictors: (Constant), Empathy, Tangibles, Reliability, Assurance, Responsiveness
B Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
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Pengujian dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan
nilai besarnya angka F hitung dengan F tabel. Kedua, dengan membandingkan angka taraf
signifikansi (sig) hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 (Sarwono, 2009: 60).
a. Menggunakan cara pertama atau membandingkan besarnya angka F hitung dengan F tabel .

F hitung dari pengolahan SPSS diperoleh nilai sebesar 14,275. Selanjutnya F tabel dapat
dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05.
Dengan ketentuan df1 (Numerator) = k-1 atau 6-1 = 5, dan df2 (Denumerator) = n-k
atau 90-6 = 84 (k = jumlah variabel X dan Y). Berdasarkan ketentuan tersebut
diperoleh angka F tabel sebesar 2,32 (Priyatno, 2010: 84).

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka F hitung sebesar 14,275 > F tabel

sebesar 2,32. Artinya ada pengaruh antara variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,
jaminan dan perhatian/empati terhadap variabel kepuasan pelanggan. Dengan demikian
model regresi diatas sudah layak dan benar.
b. Menggunakan cara kedua atau membandingkan besarnya taraf signifikansi (sig)

penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 (Sarwono, 2009:59). Berdasarkan
perhitungan angka signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya ada pengaruh antara
variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati/perhatian terhadap
variabel kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uji simultan (uji F) yang telah penulis analisis sebelumnya, maka
didapatkan bahwa korelasi atau hubungan antara variabel Tangible, Reliability,
Responsiveness, Assurance, dan Empathy yang merupakan variabel independent dengan
kepuasan pelanggan yang merupakan variabel dependen adalah kuat dan berpengaruh
secara bersama-sama (Simultan) terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilihat pada
uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa P value 0,000 < 0,05 dan F hitung lebih besar dari F

tabel (14,275 > 2,32) yang artinya ada pengaruh antara variabel bukti fisik, kehandalan,
daya tanggap, jaminan dan perhatian/empati terhadap variabel kepuasan pelanggan.

Uji t (Uji secara Parsial)
Analisis untuk melihat besarnya pengaruh variabel bukti fisik, kehandalan, daya

tanggap, jaminan dan perhatian/empati terhadap variabel kepuasan pelanggan secara
parsial, digunakan uji t. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka
Beta atau Unstandardized Coefficient dibawah ini :

Table 5. Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -4.228 2.796 -1.512 .134

Tangible .310 .108 .243 2.882 .005

Reliability .255 .169 .167 1.509 .135

Responsiveness .176 .140 .137 1.259 .211

Assurance .119 .130 .091 .914 .363

Empathy .559 .112 .442 4.974 .000

a Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
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1. Pengaruh Variabel Bukti Fisik (Tangible) terhadap Kepuasan Pelanggan.
Upaya untuk melihat apakah ada pengaruh variabel bukti fisik terhadap kepuasan

pelanggan dilakukan langkah analisis sebagai berikut:

- Pertama : Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung sebesar 2.882.

- Kedua : Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka thitung sebesar 2.882 >
ttabel sebesar 1,987. Artinya ada pengaruh antara variabel bukti fisik (tangible)
terhadap variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel bukti fisik
terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,310 atau 31%.

- Ketiga : Dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 (Sarwono, 2009:59),
berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh taraf signifikan sebesar 0,005 < p
value 0,05 artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel bukti fisik
terhadap kepuasan pelanggan.

Penilaian kualitas pelayanan jasa reparasi dimensi Tangible dilakukan untuk
mengetahui kepuasan pelanggan. Variabel Bukti Fisik (Tangible) diukur meliputi fasilitas
fisik, perlengkapan, sarana komunikasi dan letak kantor. Berdasarkan uji t dan taraf
signifikan menunjukkan bahwa dimensi tangible berpengaruh secara signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Hal ini berarti pelanggan yakin dengan meningkatnya kualitas
pelayanan dimensi ini akan menambah kepuasan pelanggan mereka selama menjadi
pelanggan CV Haspari Palembang.

2. Pengaruh Variabel Kehandalan (Reliability) terhadap Kepuasan Pelanggan.
Upaya untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel kehandalan

(Reliability) terhadap Kepuasan Pelanggan dilakukan analisis sebagai berikut:
- Pertama : Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka thitung sebesar 1.509.
- Kedua : Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka thitung sebesar 1.509 <

ttabel sebesar 1,987. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bukti fisik terhadap
variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel kehandalan terhadap
variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,255 atau 25,5%.

- Ketiga : Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh taraf signifikansi
sebesar 0,135 > p value 0,05, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara
variabel kehandalan ( reliability) terhadap kepuasan pelanggan.

Penilaian kualitas pelayanan jasa reparasi dimensi Reliability dilakukan untuk
mengetahui kepuasan pelanggan. Variabel kehandalan (Reliability) diukur dengan
Kecermatan/ ketelitian staff, kecepatan pelayanan, ketepatan waktu. Berdasarkan uji t dan
taraf signifikan menunjukkan bahwa dimensi Reliability tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun kualitas pelayanan dimensi ini belum
memberikan kepuasaan kepada pelanggan CV Haspari Palembang, tetapi perusahaan harus
tetap meningkatkan lagi kualitas layanan dimensi Reliability agar dapat memaksimalkan
kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang.

3. Pengaruh Variabel Daya Tanggap (Responsiveness) terhadap Kepuasan Pelanggan.
Upaya untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel Daya Tanggap

(Responsiveness) terhadap Kepuasan Pelanggan dilakukan analisis sebagai berikut:
- Pertama : Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka thitung sebesar 1.259.
- Kedua : Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka thitung sebesar 1.259 <

ttabel sebesar 1,987. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel Daya tanggap
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terhadap variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel daya tanggap
terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,176 atau 17,6%.

- Ketiga : Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi sebesar
0,211 > p value 0,05 artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel
daya tanggap (responsiveness) terhadap kepuasan pelanggan.

Penilaian kualitas pelayanan jasa reparasi dimensi Responsiveness dilakukan untuk
mengetahui kepuasan pelanggan. Variabel Daya Tanggap diukur dengan enam item yaitu:
Kesediaan membantu pelanggan, ketanggapan petugas, respon baik, pelayanan dengan
segera. Berdasarkan uji t dan taraf signifikan menunjukkan bahwa dimensi Responsiveness
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun kualitas
pelayanan dimensi ini belum memberikan kepuasaan kepada pelanggan CV Haspari
Palembang, tetapi perusahaan harus tetap meningkatkan lagi kualitas layanan dimensi
Responsiveness agar dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang.

4. Pengaruh Variabel Jaminan (Assurance) terhadap Kepuasan Pelanggan.
Upaya untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel Jaminan (Assurance)

terhadap Kepuasan Pelanggan dilakukan analisis sebagai berikut:
- Pertama : Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka thitung sebesar 0,914.
- Kedua : Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka thitung sebesar 0,914 <

ttabel sebesar 1,987. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel Jaminan
(assurance) terhadap variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel
jaminan terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,119 atau 11,9%.

- Ketiga : Dengan menggunakan Taraf signifikansi 0,05 (Sarwono, 2009:59),
berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,363 > p value
0,05 artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel jaminan terhadap
kepuasan pelanggan.

Penilaian kualitas pelayanan jasa reparasi dimensi Assurance dilakukan untuk
mengetahui kepuasan pelanggan. Variabel Jaminan diukur dengan lima item yaitu: Sopan
santun, kemampuan dan pengetahuan teknisi, kemampuan menanggung resiko,
keterampilan dalam bekerja, perasaan aman dalam bekerja. Berdasarkan uji t dan taraf
signifikan menunjukkan bahwa dimensi Assurance tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun kualitas pelayanan dimensi ini belum
memberikan kepuasaan kepada pelanggan CV Haspari Palembang, tetapi perusahaan harus
tetap meningkatkan lagi kualitas layanan dimensi Assurance agar dapat memaksimalkan
kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang.

5. Pengaruh Variabel Empati/Perhatian (Empathy) terhadap Kepuasan Pelanggan.
Upaya untuk melihat apakah ada pengaruh variabel empati/perhatian (Empathy)

terhadap kepuasan pelanggan dilakukan langkah analisis sebagai berikut:

- Pertama: Hasil perhitungan SPSS diperoleh angka t hitung sebesar 4.974.
- Kedua: Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka thitung sebesar 4.974 > ttabel

sebesar 1,987. Artinya ada pengaruh antara variabel empati/perhatian (Empathy)
terhadap variabel kepuasan pelanggan. Besarnya pengaruh variabel
empati/perhatian terhadap variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,559 atau 55,9%.

- Ketiga: Dengan menggunakan Taraf signifikansi 0,05 (Sarwono, 2009:59),
berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,000 < p
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value 0,05 artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel empathy terhadap
kepuasan pelanggan.
Penilaian kualitas pelayanan jasa reparasi dimensi Empathy dilakukan untuk

mengetahui kepuasan pelanggan. Variabel ini diukur dengan lima item yaitu:
Kepentingan pelanggan, perhatian pelanggan, mengingat nama pelanggan, kemudahan
menemui staff, pemahaman kebutuhan pelanggan. Berdasarkan uji t dan taraf signifikan
menunjukkan bahwa dimensi Empathy berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Hal ini berarti pelanggan yakin dengan meningkatnya kualitas pelayanan
dimensi ini akan menambah kepuasan pelanggan mereka selama menjadi pelanggan CV
Haspari Palembang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis regresi dengan
melakukan pengujian Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Signifikasi Parameter
Individual (Uji Statistik t) dapat diketahui dimensi kualitas pelayanan yang paling
mempengaruhi kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang yang terdiri dari 5 dimensi
yaitu Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Yang memiliki
pengaruh terhadap kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang yaitu Dimensi Empathy
dengan tingkat taraf signifikasi sebesar 0,000 < p value 0,05, thitung lebih besar dari t tabel

yaitu 4.974 > 1,987. dan dengan tingkat pengaruh sebesar 0,559 atau 55,9%. Ini
membuktikan bahwa dengan adanya dimensi Empathy yang terdiri dari sikap teknisi dalam
melakukan pelayanan, perlakuan yang sama dalam memberikan pelayanan, mudah
mengingat nama pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, peralatan yang diperbaiki
langsung dapat hidup/benar memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan CV Haspari
Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh pada uji t adalah
dimensi Empati/Perhatian (Empathy). Walaupun secara uji keseluruhan (Uji F) dimensi
Empati dapat dilihat dari Koefisien Determinasi (KD), namun pada uji t variabel dimensi
bukti fisik (Tangible), kehandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan
(Assurance) tidak memiliki pengaruh.

Berdasarkan hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, jaminan dan perhatian/empati terhadap variabel kepuasan
pelanggan maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y= - 4.228 + 0,310 X1+ 0,255X2+0,176X3+0,119X4+0,559X5

Interpretasi Koefisien Regresi
Agar lebih mempertajam dan memperluas terhadap apa yang telah dihasilkan,

maka perlu dilakukan pembahasan terhadap analisisnya. Model regresi berganda yang
digunakan untuk memprediksi adalah:

Interprestasi terhadap koefisien regresi variabel bebas sangat penting, karena untuk
mengetahui seberapa pengaruh dimensi kualitas pelayanan jasa menurut Menurut
Parasuraman (1988) dalam Lupiyoadi (2001:148), terdiri dari dimensi bukti fisik
(Tangible), kehandalan (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance)
dan empati/perhatian (Empathy) baik secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan
pelanggan. Nilai konstanta (Alpha) sebesar -4.228. Angka ini berupa angka konstan yang
mempunyai arti: jika tidak ada perubahan terhadap kualitas pelayanan jasa maka,
kepuasan pelanggan akan berkurang sebesar -4.228.

Y = -4.228 + 0,310X1 + 0,255X2 + 0,176X3 + 0,119X4+ 0,559X5
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Bukti Fisik (X1)
Koefisien regresi dimensi bukti fisik (X1) atau sebesar 0,310 mempunyai arti jika

terjadi perubahan terhadap dimensi bukti fisik sebesar 1 satuan dengan asumsi lain
konstan, maka kepuasan pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,310. Berdasarkan
uji t yang dilakukan diperoleh nilai sign X1 0,005 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y). Menurut Parasuraman (1988)
dalam Lupiyoadi (2001:148), Tangibles atau Bukti Fisik yaitu: Kemampuan suatu
perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan. Seperti fasilitas fisik (gedung,
gudang, dan sebagainya), perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Variabel Bukti
Fisik yang diukur meliputi fasilitas fisik (toilet, tempat ibadah) harus dirawat setiap saat,
perlengkapan (kondisi peralatan yang mutakhir/terbaru), dan pegawai memakai seragam
dengan rapi, sarana komunikasi (telepon rumah, handphone yang mudah dihubungi).

Dari hasil analisis yang didapat ternyata variabel bukti fisik berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan. Agar pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diberikan terutama
pada variabel bukti fisik seperti perlunya penambahan peralatan yang modern guna
mendukung kegiatan perusahaan, sarana komunikasi yang sangat membantu dalam
menjalin hubungan dengan pelanggan, dan perlunya perbaikan pada fasilitas fisik lainnya
seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet, maupun tempat ibadah, semua itu harus
ditingkatkan oleh perusahaan. karena pelanggan yakin dengan meningkatnya kualitas
pelayanan dimensi ini akan menambah kepuasan pelanggan mereka selama menjadi
pelanggan CV Haspari Palembang.

Kehandalan (X2)
Koefisien regresi dimensi kehandalan (Reliability) sebesar 0,255 memberikan arti

jika terjadi perubahan terhadap dimensi kehandalan (Reliability) sebesar 1 satuan dengan
asumsi dimensi yang lain konstan, maka kepuasan pelanggan tidak akan mengalami
kenaikan. Berdasarkan uji t yang dilakukan diperoleh nilai sign (X2) sebesar 0,135
sehingga dapat dikatakan bahwa kehandalan tidak berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan (Y). Reliability atau Kehandalan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Menurut
Parasuraman (1988) dalam Lupiyoadi (2001:148), Reliability atau Kehandalan yaitu
kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara
akurat dan terpercaya. Variabel kehandalan yang diukur yaitu Kecermatan/ ketelitian
teknisi dalam memperbaiki peralatan elektronik, kecepatan pelayanan, dan ketepatan
waktu datang kerumah pelanggan.

Dari analisis yang dilakukan pada dimensi Reliability ternyata tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu CV Haspari Palembang
perlu melakukan peningkatan pada dimensi kehandalan (Reliability) seperti dengan
memberikan pelatihan dan pendidikan kepada para teknisi dalam memperbaiki peralatan
elektronik sehingga peralatan elektronik yang sudah diperbaiki tidak akan mengalami
kerusakan dikemudian hari. Dan juga para teknisi diberikan pelatihan tentang bagaimana
menanggapi keluhan pelanggan yang komplain kepada perusahaan sehingga perusahaan
dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap pelanggan.

Daya Tanggap (X3)
Koefisien regresi dimensi daya tanggap (Responsiveness) sebesar 0,176

memberikan arti jika terjadi perubahan terhadap dimensi daya tanggap (Responsiveness)
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sebesar 1 satuan dengan asumsi dimensi yang lain konstan, maka kepuasan pelanggan
tidak akan mengalami kenaikan. Berdasarkan uji t yang dilakukan diperoleh nilai sign X3

sebesar 0,211 sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi daya tanggap tidak berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan (Y). Menurut Parasuraman (1988) dalam Lupiyoadi (2001:
148), Responsiveness atau Daya Tanggap yaitu suatu kemauan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan
menyampaikan informasi yang jelas. Variabel Daya Tanggap diukur dengan enam item
yaitu: Kesediaan membantu pelanggan, ketanggapan petugas dalam melayani pelanggan,
respon cepat terhadap keluhan pelanggan, dan melakukan pelayanan dengan segera.

Dari analisis yang dilakukan pada dimensi Responsiveness ternyata tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu Perusahan
perlu melakukan peningkatan pada dimensi ini, seperti ketepatan waktu teknisi datang
ketempat pelanggan sehingga pelanggan tidak menunggu lama, dan kesediaan teknisi
dalam menanggapi keluhan pelanggan yang komplain atas pelayanan yang kurang
memuaskan, serta memberikan pelayanan dengan segera dan tidak bertele-tele. Semua itu
harus dilakukan oleh perusahaan dengan diadakannya pelatihan dan pendidikan kepada
para teknisi dalam hal memberikan pelayanan dengan baik dan prima terhadap pelanggan
Karena semakin banyak pelanggan yang puas maka semakin besar keuntungan yang
didapatkan oleh perusahaan.

Jaminan (X4)
Koefisien regresi dimensi jaminan (Assurance) sebesar 0,119 memberikan arti jika

terjadi perubahan terhadap dimensi jaminan (Assurance) sebesar 1 satuan dengan asumsi
dimensi yang lain konstan, maka kepuasan pelanggan tidak akan mengalami kenaikan.
Berdasarkan uji t yang dilakukan diperoleh nilai sign X4 sebesar 0,363 sehingga dapat
dikatakan bahwa dimensi jaminan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y).
Menurut Parasuraman (1988) dalam Lupiyoadi (2001:148), Assurance atau Jaminan yaitu
Pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk
menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan. Variabel Jaminan ini
diukur dengan lima item yaitu: Sopan santun, kemampuan dan pengetahuan teknisi,
kemampuan menanggung resiko, keterampilan dalam bekerja, perasaan aman dalam
bekerja.

Dari analisis yang dilakukan pada dimensi Jaminan (Assurance) ternyata tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu CV
Haspari Palembang harus perlu meningkatkan lagi kualitas pelayanan dimensi jaminan
(Assurance) walaupun tidak ada pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Peningkatan
dimensi jaminan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan teknisi dalam melayani keinginan dan
kebutuhan pelanggan agar barang elektronik yang telah diperbaiki tidak akan mengalami
kerusakan dikemudian hari. Jaminan sangat diperlukan untuk perusahaan yang bergerak
dalam bidang perbaikan elektronik, karena resiko kerusakan untuk barang elektronik
sangat besar, maka perlu adanya jaminan yang harus dilakukan oleh perusahaan.
Misalnya, apabila barang elektronik yang telah diperbaiki rusak dikemudian hari, maka
adanya penggantian service perbaikan, tetapi sesuai dengan perjanjian.

Empati (X5)
Koefisien regresi dimensi empati (X5) atau sebesar 0,559 mempunyai arti jika

terjadi perubahan terhadap dimensi bukti fisik sebesar 1 satuan dengan asumsi lain
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konstan, maka kepuasan pelanggan akan mengalami kenaikan sebesar 0,559. Berdasarkan
uji t yang dilakukan diperoleh nilai sign X5 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y). Menurut Parasuraman (1988)
dalam Lupiyoadi (2001: 148), Empathy atau Perhatian yaitu memberikan perhatian yang
tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan pelanggan. Variabel ini diukur dengan lima item yaitu:
Kepentingan pelanggan, perhatian pelanggan, mengingat nama pelanggan, kemudahan
menemui staff, pemahaman kebutuhan pelanggan.

Dari analisis yang dilakukan pada dimensi Empathy berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini berarti pelanggan yakin dengan meningkatnya
kualitas pelayanan dimensi ini akan menambah kepuasan pelanggan mereka selama
menjadi pelanggan CV Haspari Palembang. Supaya kepuasan pelanggan terus bertambah,
maka perusahaan harus terus meningkatkan variabel empati yang dimilikinya seperti dapat
memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan dengan baik, dapat mengingat
langsung nama pelanggannya dan peralatan yang elektronik yang diperbaiki langsung
dapat hidup/benar. Semua itu harus dilakukan oleh perusahaan agar pelanggan merasa
puas atas pelayanan yang diberikan.

Dimensi Kualitas Pelayanan yang Paling Dominan dalam Mempengaruhi Kepuasan
Pelanggan pada CV Haspari Palembang

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengaruh dimensi empathy yang paling dominan dalam mempengaruhi
kepuasan pelanggan dibandingkan dengan dimensi tangible, reliability, responsiveness,
dan assurance. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien dimensi empathy yang paling besar
dibandingkan dengan koefisien regresi kualitas pelayanan lainnya, yaitu sebesar 0,559 atau
sebesar 55,9%. Ini berarti persepsi pelanggan terhadap dimensi empati/perhatian
memberikan pengaruh paling besar dibandingkan dengan persepsi pelanggan terhadap
dimensi kualitas pelayanan jasa yang lainnya.

Pengaruh dimensi empathy terhadap tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan
bahwa pelanggan CV Haspari Palembang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap
dimensi empathy dalam mengekspresikan kepuasannya. Hal ini menjadi pusat perhatian
yang cukup besar pada item dimensi Empathy yaitu dapat memahami kebutuhan
pelanggan, memberikan pelayanan dengan baik, dapat mengingat langsung nama
pelanggannya dan peralatan yang elektronik yang diperbaiki langsung dapat hidup/benar.
Tetapi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka CV Haspari Palembang, harus
terus memperbaiki dimensi empati/perhatian (empathy) yang dimiliki oleh CV Haspari
Palembang.

Kemudian yang berpengaruh setelah variabel empati adalah variabel bukti fisik
(tangible) (X1), yang memiliki nilai beta (koefisien regresi) sebesar 0,310 atau sebesar
31%. Hal ini menjadi perhatian yang cukup besar pada item sarana komunikasi, lokasi
kantor yang strategis, peralatan yang mutakhir/baru, fasilitas yang memadai. Apabila
dimensi bukti fisik ini ditingkatkan lagi maka kepuasan pelanggan akan lebih meningkat
lagi.

Penelitian ini membuktikan bahwa dimensi Empathy, Tangible, Reliability,
Responsiveness dan Assurance merupakan urutan dimensi yang mempunyai pengaruh
paling besar terhadap variabel kepuasan pelanggan. Tetapi dimensi yang paling dominan
mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah dimensi empathy, karena mempunyai koefisien
paling besar dari dimensi kualitas pelayanan lainnya yaitu sebesar 0,559 atau sebesar 55,9
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% atau dapat dilihat dari tingkat taraf signifikasi sebesar 0,000 < p value 0,05, thitung lebih
besar dari t tabel yaitu 4.974 > 1,987.

Menurut Lupiyoadi (2001: 148), Empathy atau Perhatian yaitu memberikan
perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para
pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Perusahaan harus berusaha
memberikan pelayanan dengan tulus (empathy), ramah, responsif, fokus dan menyadari
bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya.

Dari analisis yang dilakukan ternyata variabel empathy merupakan variabel yang
paling dominan diantara variabel kualitas pelayanan jasa lainnya. Variabel empathy yang
diukur pada penelitian ini meliputi lima item yaitu: Kepentingan pelanggan, perhatian
pelanggan, mengingat nama pelanggan, kemudahan menemui staff, dan pemahaman
kebutuhan pelanggan. Hasil yang didapat besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar
55,9% yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini berarti pelanggan yakin dengan
meningkatnya kualitas pelayanan pada dimensi ini akan menambah kepuasan pelanggan
mereka selama menjadi pelanggan CV Haspari Palembang.

Supaya kepuasan pelanggan terus bertambah, maka perusahaan harus terus
meningkatkan variabel empathy yang dimilikinya dengan cara meningkatkan keterampilan
teknisi dan memberikan pelatihan kepada teknisi yang belum mengerti tentang pelayanan
yang seharusnya dilakukan karena pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan
berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan
memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa
tersebut (Lupiyoadi, 2001: 143). Perusahaan seharusnya meningkatkan pelayanan yang
dimilikinya terutama dimensi empathy guna memahami kebutuhan pelanggan dan
memberikan pelayanan dengan baik seperti dapat mengingat langsung nama pelanggannya
dan peralatan yang elektronik yang diperbaiki langsung dapat hidup/benar. Mengingat
nama pelanggannya dengan cara menghubungi pelanggan atau pun menyimpan nomor
teleponnya, jadi pada saat pelanggan menelpon, teknisi telah mengetahui nama
pelanggannya. Ini semua diperlukan untuk mengakrabkan diri kepada pelanggannya. Dan
juga teknisi harus memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya, dengan cara
bertanya langsung kepada pelanggan, apa penyebab peralatan elektronik tersebut rusak,
ataupun dengan cara memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan. Semua itu
harus dilakukan oleh perusahaan agar pelanggan merasa puas atas pelayanan yang
diberikan terutama pada dimensi empathy, karena dimensi ini memiliki pengaruh yang
paling dominan terhadap kepuasan pelanggan.

PENUTUP

Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengujian koefisien determinasi, dapat
diketahui pengaruh variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan
empati/perhatian terhadap kepuasan Pelanggan sebesar 42,7%, sedangkan sebesar 57,3%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
menunjukkan bahwa P value 0,000 < 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel (14,275 > 2,32)
yang artinya ada pengaruh antara variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan
dan perhatian/empati terhadap variabel kepuasan pelanggan. Dan Uji Signifikasi
Parameter Individual (Uji Statistik t) dapat diketahui dimensi kualitas pelayanan jasa yang
memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan CV Haspari Palembang yaitu dimensi
bukti fisik sebesar 0,310 atau sebesar 31%, dimensi kehandalan sebesar 0,255 atau 25,5%,
dimensi daya tanggap sebesar 0,176 atau 17,6%, dimensi jaminan sebesar 0,119 atau
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11,9%, dan dimensi empati/perhatian sebesar 0,559 atau sebesar 55,9%. Berdasarkan dari
uji t (secara sendiri-sendiri) didapat ada tiga dimensi kualitas pelayanan jasa yang tidak
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yaitu kehandalan, daya tanggap, dan jaminan
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel empati/perhatian (Empathy) merupakan
variabel yang paling dominan dan variabel yang paling banyak mempengaruhi kepuasan
pelanggan dengan tingkat pengaruh sebesar 55,9%.

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah didapat penulis bahwa masalah yang
terdapat di perusahaan tentang pelayanan yang belum efektif dan pelayanan yang masih
lamban, sehingga untuk itu penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan
dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan dalam upaya terus meningkatkan kualitas
pelayanan jasa dalam memberikan kepuasan kepada pelanggannya yaitu:
1. Untuk lebih meningkatkan kepuasan pelanggan, pihak perusahaan lebih meningkatkan

kualitas pelayanan pada dimensi bukti fisik dan empati/perhatian kepada pelanggan,
seperti:
a. Dimensi bukti fisik/ tangible contohnya: Fasilitas fisik (toilet, tempat ibadah)

harus dirawat setiap saat, perlengkapan (kondisi peralatan yang mutakhir/terbaru),
dan pegawai memakai seragam dengan rapi, dan sarana komunikasi (baik telepon
rumah, handphone yang mudah dihubungi).

b. Dimensi perhatian/ empathy contohnya: Memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan, mengingat nama pelanggan, menyimpan nomor telepon/handphone
pelanggan, memberikan pelayanan dengan baik, memahami apa yang dibutuhkan
oleh pelanggan dan menelpon pelanggan untuk menjalin keakraban antara pihak
perusahaan dan pelanggan.

2. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan secara total. Untuk itu pihak perusahaan
harus melakukan perbaikan beberapa dimensi kualitas pelayanan jasa. Permasalahan
perusahaan dalam memberikan pelayanan masih belum efektif dan terlalu lamban. Itu
semua berkaitan dengan dimensi kehandalan, daya tanggap dan jaminan. Untuk itu
harus diadakan pembenahan/perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan, karena data
yang dianalisis menyimpulkan bahwa dimensi tersebut tidak ada pengaruh terhadap
kepuasan pelanggan, padahal dimensi tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak
perusahaan dan pelanggan. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan seperti:
a. Dimensi kehandalan/ Reliability contohnya: Kecermatan/ ketelitian teknisi dalam

memperbaiki peralatan elektronik, memberikan pelayanan dengan akurat,
kecepatan pelayanan, dan ketepatan waktu datang kerumah pelanggan.

b. Dimensi daya tanggap/responsiveness contohnya: Ketepatan waktu teknisi datang
ketempat pelanggan sehingga pelanggan tidak menunggu lama, kesediaan teknisi
dalam menanggapi keluhan pelanggan yang komplain atas pelayanan yang kurang
memuaskan, dan memberikan pelayanan dengan segera dan tidak bertele-tele.

c. Dimensi jaminan/assurance contohnya: Sopan santun dalam melayani pelanggan,
kemampuan dan pengetahuan teknisi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan
pelanggan, kemampuan menanggung resiko apabila terjadi sesuatu, keterampilan
dalam bekerja, dan memberikan perasaan aman dalam bekerja sehingga pelanggan
merasa nyaman serta adanya kartu jaminan sehingga pelanggan merasa percaya
apabila terjadi hal dikemudian hari.

3. Untuk mengetahui dan mempelajari keinginan serta kebutuhan pelanggannya perlu
dilakukan interaksi secara langsung terhadap pelanggan. Salah satu upaya yang
dilakukan dengan bertanya langsung kepada pelanggan guna mendapatkan informasi
mengenai kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut secara langsung. Serta
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hendaknya dilakukan pemantauan secara rutin dan terus-menerus terhadap kinerja
teknisi guna menciptakan kepuasan dan pelanggan. Dan juga dengan cara
meningkatkan keterampilan, memberikan pelatihan serta pendidikan kepada para
teknisi dalam memperbaiki peralatan elektronik, supaya pelanggan merasa puas atas
pelayanan yang diberikan.
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Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of company
characteristics and disclosure of government regulation of corporate social
responsibility (CSR) in the annual report State-Owned Enterprises (SOEs).
Firm characteristics used in this study is government ownership and
profitability. Measurement of corporate social responsibility, corporate
sosial reporting by category to calculate the Corporate Social
Responsibility Index (CSRI) is seen from the company's annual report. The
population in this study were all state-owned enterprises in 2007 - 2010 in
Palembang. The total sample is 11 companies, with four years of
observation. So the total sample examined was 44. Data analysis was
performed with the classical assumptions and hypothesis testing using
linear regression. These results indicate that the factors against disclosure
of significant government ownership of CSR in Indonesia. Meanwhile,
profitability does not have a significant impact on the disclosure of CSR in
Indonesia.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), government ownership,
profitability

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini topik mengenai Tanggung Jawab Sosial Korporat atau lebih dikenal
dengan Corporate Social Responsibility (CSR) semakin banyak di bahas di dunia, baik di
media cetak dan elektronik, seminar ataupun konferensi. Semakin maraknya pembahasan
CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek Good Corporate
Governance (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan
memperhatikan kepentingan stakeholders-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin
kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang
perusahaan (OECD, 2004).

Menurut Jalal (2007) perkembangan topik CSR di perguruan tinggi di Indonesia
juga menunjukkan sebuah peningkatan, walaupun masih berada di tahap awal.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh situs www.csrindonesia.com kebanyakan dari
mereka berasal dari fakultas ilmu sosial serta fakultas ekonomi dari berbagai perguruan
tinggi. Kebanyakan di antara mereka tertarik dengan kaitan antara kinerja finansial
perusahaan dan kinerja CSR-nya, sebuah hubungan yang kerap dinyatakan sebagai holy
grail dalam dunia akademik CSR. CSR sendiri adalah sebuah pendekatan yang
mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi
dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan


