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ABSTRAK 

 

 

Ika Nur Setyawati, NIM : 1621100050, Jurusan Ekonomi, Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Judul Skripsi: Pengaruh  Kualitas  

Pelayanan Terhadap Kepuasan  Pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti 

Motor. 

 Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan akan muncul apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

sesuai bahkan melebihi yang diinginkan oleh konsumen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mengetahui faktor-

faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor; 2) Mengetahui faktor apa yang 

paling mendominasi dalam mempengaruhi   kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pelanggan Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten. Sampel 

diambil sebanyak 50 pelanggan. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 

dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berberganda, uji F (uji signifikansi secara simultan), uji t (uji signifikansi secara 

parsial), dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 14,151 + 

0,493X1 + 0,967X2 0,799X3 0,727X4 + 0,670X5. Persamaan menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang 

berupa bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kesimpulan yang 

diambil adalah: 1) Dimensi-dimensi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 

linier berganda (uji signifikansi secara simultan) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 

yaitu 31,135 > 2,427 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 2) Keandalan 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan, dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji signifikansi secara parsial) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,622 > 2,015 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,012 dengan sumbangan efektif sebesar 22,23%; 3) Hasil uji koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,780 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelayanan, adalah sebesar 

78% sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 

Kata Kunci: Bukti Fisik, Keandalan,  Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan 

Kepuasan Pelanggan. 

 

 

 

 

xiv 



1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era globalisasi saat ini arus kompetisi sangatlah ketat, persaingan 

antar dunia usaha merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Perusahaan akan 

mampu bertahan jika perusahaan dapat menciptakan nilai dan memenuhi 

kebutuhan pelanggan serta memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, kualitas produk 

maupun jasa menjadi hal yang sangat penting. Pelayanan mempengaruhi sikap 

pelanggan untuk menentukan pilihan mereka. Pelayanan yang kurang 

memuaskan akan menyebabkan berkurangnya pelanggan bahkan hilang karena 

pelanggan beralih  ke jasa layanan lain. Ini merupakan tantangan bagi 

perusahaan dalam membangun citra perusahaan serta memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan hal 

penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kepuasan pelanggan 

tidak bisa dibuat secara tiba - tiba, semua membutuhkan waktu dan proses. 

Perusahaan semestinya peka dalam menangkap hal-hal yang menjadi harapan 

dan keinginan para konsumen.  

Kepuasan pelanggan akan muncul apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai bahkan melebihi yang diinginkan oleh 

konsumen. Kepuasan adalah kinerja suatu barang sekurang-kurangnya sama 

dengan apa yang diharapkan. (J.Supranto, 2011 : 224)  
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Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 

memungkinkan pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan tercapai jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan  dapat  mencakup lima dimensi antara lain: bukti fisik (tangible), 

keandalan (realibility), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati (empathy). Kelima dimensi diatas disebut SERVQUAL (Service 

Quality) yang merupakan alat ukur terhadap kualitas pelayanan. (Zeithaml et.al 

, 2009: 111)  

Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten adalah salah satu 

perusahaan otomotif dibidang jasa penjualan sepeda motor merk Yamaha. 

Selain pemasaran produk sepeda motor, dealer ini juga menangani pelayanan 

perbaikan sepeda motor merk Yamaha.  

Dengan semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan otomotif 

dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya, serta semakin 

tinggi keinginan dan harapan konsumen terhadap mutu pelayanan yang 

berkualitas tinggi, maka dealer ini menerapkan prinsip mengutamakan 

kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas serta kinerja karyawan 

dalam memberi pelayanan  terbaik kepada pelanggan.  

Harapan pelanggan dalam peningkatan kualitas pelayanan di Dealer 

Yamaha Mataram Klaten  menjadi indikator penting bagi perusahaan untuk 

meningkatkkan mutu dan sistem kerja para karyawan agar mencapai suatu 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci utama suatu 
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perusahaan bisa bertahan dalam persaingan bisnis. Kualitas berkontribusi 

signifikan bagi penciptaan deferensiasi, positioning, dan strategi bersaing 

setiap organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia 

jasa. (Tjiptono,2011:162) 

Kualitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 

kesetiaan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan. Namun, 

kepuasan pelanggan sendiri tidak dipengaruhi oleh kesetiaan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci dalam  membangun sebuah 

kesetiaan pelanggan. Tercipanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan  dan membentuk rekomendasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth) (Tjiptono,1998: 24) 

Berdasarkan latar belakang diatas  diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya dalam sebuah skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar S-1. Penulisan skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Dealer 

Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul   

Pemilihan judul yang dilakukan oleh penulis seperti yang tercantum 

dalam skripsi ini didasarkan oleh alasan:  
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1. Kepuasan pelanggan berhubungan erat dengan kualitas pelayanan. 

Kepuasan pelanggan dan pelayanan adalah bagian penting dari studi 

manajemen terutama manajemen pemasaran. 

2. Mencari apa yang menjadi keinginan konsumen terhadap peningkatan mutu  

pelayanan yang baik dan memuaskan. 

3. Dealer Yamaha Mataram Sakti Klaten adalah perusahaan dibidang otomotif  

yang berhubungan langsung dengan konsumen dan sangat menarik untuk 

diteliti.  

 

C. Penegasan Judul 

 Berdasarkan judul, penegasan yang mendukung dari skripsi ini adalah: 

1. Kualitas pelayanan adalah suatu bentuk kegaiatan yang dilakukan untuk                  

memberikan kepuasan kepada pelanggan.  

2. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk serta 

harapan-harapannya. 

3. Pelanggan adalah orang yang paling penting kita hadapi. Mereka bukanlah 

orang lain melainkan bagian dari kita. Mereka adalah orang yang 

menyatakan keinginannya kepada kita. Tanggung jawab kita untuk 

memenuhi keinginan  tersebut, dengan  memberikan  keuntungan kepadanya 

dan kepada kita.  
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D. Pembatasan Masalah  

      Batasan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kepuasan pelanggan adalah sejauh mana anggapan kinerja produk  

memenuhi harapan pembeli. bila kinerja produk lebih rendah ketimbang 

harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila prestasi sesuai atau 

melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau gembira. 

2. Karakteristik dari konsumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan.  

3. Atribut-atribut yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi lima dimensi 

kuallitas pelayanan yaitu : bukti fisik (tangible), keandalan (realibility), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy).   

4. Responden yang dipakai sebagai obyek penelitian adalah masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan di dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten.  

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan  

permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor?  

 

2. Faktor apa yang paling mendominasi dalam mempengaruhi kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram 

Sakti Motor? 



6 
 

 

 

 

F. Tujuan Penelitian  

      Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :  

1. Menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti 

Motor Klaten. 

2. Menganalisis faktor apa yang paling mendominasi dalam mempengaruhi 

 kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha 

Mataram Sakti Motor Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian  

      Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :  

Bagi Peneliti :  

1. Menambah pengetahuan mengenai kualitas pelayanan yang seperti yang    

diharapkan konsumen untuk mencapai kepuasan pelanggan. 

2. Melatih cara berfikir dalam menyelesaikan permasalahan di bidang 

perilaku konsumen mengenai tingkat kepuasan terhadap suatu pelayanan. 

3. Sebagai sarana untuk penerapan teori yang diterima selama berada di 

bangku kuliah serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi.  

 

Bagi Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten : 

1. Dapat dijadikan sebagai sumber bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan. 
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2. Untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang  menguntungkan pada saat 

ini dan dimasa mendatang.  

3. Hasil penelitian ini juga membantu pihak perusahaan apabila ingin 

meningkatkan kapuasan pelanggan dengan menekankan pada dimensi 

service quality yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

Bagi Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten : 

a. Dapat dijadikan sebagai sumber bagi pihak perusahaan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan. 

b. Untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang  menguntungkan pada saat 

ini dan dimasa mendatang.  

c. Hasil penelitian ini juga membantu pihak perusahaan apabila ingin 

meningkatkan kapuasan pelanggan dengan menekankan pada dimensi 

service quality yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

 

H. Kerangka Pemikiran  

Di dalam memberikan jasa pelayanan terbaik kepada pelanggan 

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan antara lain: bukti fisik (tangible), 

keandalan (realibility), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati (empathy). Kelima dimensi diatas disebut SERVQUAL (Service 

Quality) yang merupakan alat ukur terhadap kualitas pelayanan. (Zeithaml et.al 

, 2009: 111)  kelima dimensi tersebut akan menjadikan acuan dalam kerangka 

pemikiran teoritis yang akan digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

I.  Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

(Arikunto, 2002:64) Hipotesis atau hipotesa tersebut di uji kebenarannya 

melalui pengumpulan data dan analisa data dari hasil penelitian. Yang 

berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan dari dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti 

Motor Klaten. 

2. Diduga kehandalan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

Bukti fisik (X1) 

Empati (X5) 

Keandalan (X2) 

Daya tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Kepuasan 

Pelayanan 

(Y) 

 



9 
 

 

 

J. Sistematika Penulisan 

      Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, 

Penegasan Judul, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kerangka Pikir, Landasan teori, Hipotesis, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB 2 :   LANDASAN TEORI 

Meliputi uraian tentang dasar-dasar teori yang akan digunakan dalam 

mendukung penelitian, antara lain:Manajemen Pemasaran, Strategi 

Pemasaran, Pemasaran Jasa, Karakteristik Jasa, Penilaian Kualitas Pelayanan 

Jasa, Kepuasan Pelanggan, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan, Strategi Kepuasan Pelanggan. 

 BAB 3 :   METODOLOGI PENELITIAN  

Bentuk penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, jenis data, variabel penelitian  

BAB 4 :  GAMBARAN OBYEK PENELITIAN & ANALISIS  DATA 

Menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan,personalia dan kebijakan perusahaan. serta pengolahan 

dan analisis data serta penafsiran  hasil analisis. 

BAB 5 :   SIMPULAN DAN SARAN 
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Pada bab ini berisi kesimpulan dan keseluruhan pembahasan dan saran-saran 

dari penulis untuk Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten agar kebijakan 

yang diambil dimasa datang akan lebih baik dan berguna bagi 

perkembangannya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati sebagai dimensi-

dimensi kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor 

Klaten, hal tersebut dapat diterima. Karena berdasarkan analisis variansi 

regresi linier berganda (uji signifikansi secara simultan) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 31,135 > 2,427 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

2. Keandalan sebagai salah satu dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram 

Sakti Motor Klaten, hal tersebut dapat diterima. Karena berdasarkan analisis 

regresi linier berganda (uji signifikansi secara parsial) diketahui bahwa thitung 

> ttabel, yaitu 2,622 > 2,015 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,012 dengan 

sumbangan efektif sebesar 22,23%. 

3. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,780 menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati terhadap kepuasan pelanggan di Dealer Yamaha Mataram Sakti Motor 

Klaten, adalah sebesar 78% sedangkan 22% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

57 
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B. Saran  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dukungan teori yang telah 

dikemukaan oleh  para ahli penulis akan mengemukakan beberapa saran-saran 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Dealer 

Yamaha Mataram Sakti Motor Klaten.  

1. Salah satu teknik untuk meningkatkaan pelayanan dari karyawan adalah 

memberikan kebijakan kepada karyawan. Mengingat tingkat kebutuhan 

karyawan berbeda-beda, maka pimpinan perlu mengambil kebijaksanaan 

yang tepat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan karyawan sehingga 

karyawan lebih semangat dalam bekerja agar dapat tercapainya tujuan 

organisasi. 

2. Kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan di bidang jasa sangatlah penting, 

agar dapat membangun loyalitas pelanggan. Perusahaan semestinya dapat 

lebih peka terhadap apa yang menjadi keinginan pelanggan, karena tujuan 

utama perusaahaan di bidang jasa adalah mencapai suatu kepuasan 

konsumen.  

3. Agar dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama 

sebaiknya perusahaan mencari tahu apa yang menjadi keinginan konsumen 

semua bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan. 

4. Penilaian kualitas pelayanan sangat penting agar dapat mempertahankan 

tingkat pelayanan yang  menguntungkan pada saat ini dan dimasa mendatang 
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