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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Kepuasan Pelanggan
Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan pada PT. Capella Dinamik Nusantara Medan.
Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen PT. Capella
Dinamik Nusantara Medan sebanyak 30 responden yang diteliti.
Masalah “Kepuasan Pelanggan dinyatakan Tidak Ada Hubungannya Dengan Kualitas
Pelayanan Karyawan”. PT. Capella Dinamik Nusantara Medan Setelah dianalisis dan
dievaluasi secara uraian teoritis maupun hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Capella
Dinamik Nusantara Medan. Hasil penelitian menunjukkan, jika dilihat berdasarkan uji
determinasi, bahwa persentase hubungan antara variabel independen (kepuasan
pelanggan) terhadap variabel dependen (Kualitas pelayanan karyawan) memiliki
hubungan yang kuat yaitu sebesar sebesar 75.5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar
24.5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini. Saran : sisa sebesar 24,5% dari penelitian ini di harapkan untuk
dapat di teliti oleh dan pada penelitian selanjutnya.hal ini diharapkan agar ke depannya
karyawan akan bekerja lebih maksimal. Di PT. Capella Dinamik Nusantara Medan serta
kita tidak boleh berhenti untuk s lebih serius lagi mencari bagaimana cara memberikan
pelayanan yang maksimal bagi para pelanggan agar pelayanan yang diberikan lebih
ditingkatkan lagi, sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih maksimal.
Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan, Kualitas Pelayanan
PENDAHULUAN
Kepuasan pelanggan merupakan fungsi
dari pandangan konsumen terhadap
kinerja produk dan harapan pelanggan.
Konsumen
adalah
pihak
yang
memaksimumkan
nilai,
mereka
membentuk harapan akan nilai dan
bertindak berdasarkan hal tersebut.
Pelanggan akan membeli di perusahaan
yang mereka anggap memberikan nilai
bagi pelanggan (customer value) yang
tertinggi. Ini berarti bahwa para penjual
harus menentukan total bagi konsumen
dan total biaya bagi konsumen yang

ditawarkan oleh masing-masing pesaing
untuk mengetahui posisi tawaran
mereka sendiri.
Meningkatnya intensitas persaingan
dan jumlah pesaing menuntut setiap
perusahaan
untuk
selalu
memperhatikan
kebutuhan
dan
keinginan konsumen serta berusaha
memenuhi apa yang mereka harapkan
dengan cara memuaskan pelanggan
daripada yang dapat dilakukan pesaing.
Banyaknya tawaran atau pilihan dari
banyak perusahaan telah membentuk
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kondisi masyarakat yang semakin kritis
dalam memilih produk mana yang
paling member kepuasan baginya.
Dalam
penentuan
produk
yang
diinginkan,
konsumen
sangat
memperhatikan kualitas dan pelayanan
atas produk maupun jasa yang
ditawarkan. Konsumen akan merasa
puas apabila produk yang mereka
konsumsi memenuhi kualitas yang
mereka harapkan, artinya pelanggan
merasa puas atau tidak puas bila telah
membandingkan kerja yang dirasakan
dengan apa yang diharapkan.
Kepuasan
pelanggan
dapat
menciptakan kesetiaan atau loyalitas
pelanggan kepada perusahaan yang
memberikan pelayanan kualitas yang
memuaskan. Pelanggan yang telah
mencapai
kepuasan
sangat
memungkinkan
sekali
untuk
memberitahukan kepada teman, rekan
maupun orang lain akan pengalaman
yang mereka dapatkan tentang produk
atau jasa perusahaan.
PT. Capella Dinamik Nusantara adalah
perusahaan yang bergerak dalam
bidang
otomotif.
Perusahaan
menyediakan produk motor terbaru
dari Honda dan berbagai pelayanan
diantaranya meliputi penjualan motor,
penjualan spare-part, pelayanan jasa
bengkel dan perangkat lain yang ada di
perusahaan tersebut. Pelayanan yang
diberikan oleh perusahaan adalah untuk
membangun
dan
mempererat
hubungan baik dengan pelanggan.
Suksesnya suatu pemasaran didukung
pula oleh peran pelanggan yang
diakukan
perusahaan
tanpa
mengabaikan kegiatan pemasaran
lainnya.
Hasil pengamatan menunjukkan, PT.
Capella Dinamik Nusantara telah

memberikan pelayanan yang sesuai
dengan yang diinginkan dan dibutuhkan
konsumen diantaranya para petugas
perusahaan selalu bersikap ramah
kepada konsumen mulai dari konsumen
dating hingga motor konsumen selesai
diperbaiki, petugas juga selalu tegas
dalam mengarahkan dan menjelaskan
kepada konsumen yang baru pertama
kali
melakukan
perawatan
dan
perbaikan motor di perusahaan.
Pelayanan
perusahaan
tersebut
didukung pula dengan fasilitas yang
lengkap dan lingkungan perusahaan
yang nyaman serta bersih.
Dalam
melakukan
pelayanan
perusahaan juga berusaha mengadakan
penyesuaian dan perbaikan diberbagai
bidang
dalam
usaha
untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan
dengan melakukan perencanaan dan
pelatihan baik secara teori maupun
praktek kepada bagian pelayanan
konsumen.
Pelayan merupakan salah satu faktor
yang menentukan keputusan pembelian
konsumen dan setiap perusahaan wajib
memberikan
pelayanan
yang
berkualitas kepada calon pelanggan dan
masyarakat
lainnya
agar
dapat
membuat konsumen merasa puas.
Kepuasan mencerminkan penilaian
pelanggan yang merupakan kinerja
(hasil) yang dirasakan dari produk
dalam hubungan dengan harapannya.
Jika kinerja jauh di bawah harapan
maka pelanggan akan puas.
Pelayanan terhadap konsumen harus
dilakukan dengan penuh tanggung
jawab dari awal sampai selesainya suatu
pelayanan. Pelayanan yang diberikan
termasuk menerima keluhan atau
masalah
yang
sedang
dihadapi
konsumen. Petugas pelayanan harus
pandai dalam mencari solusi untuk
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menyelesaikan masalah yang dihadapi
oleh konsumen. Oleh Karena itu
berhasil tidaknya perusahaan dalam
berkomuniksai
dengan
para
pelanggannya
tergantung
pada
pelayanannya. Berdasarkan uraian
diatas,
penulis
tertarik
untuk
mengadakan penelitian yang berkaitan
dengan kepuasan pelanggan, maka
proposal ini mengambil judul “Pengaruh
Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas
Pelayanan Pada PT. Capella Dinamik
Nusantara Medan”.
Masalah
Adapun masalah yang di kemukan
dalam penelitioan ini yaitu : “Apakah
Ada Hubungan Kepuasan Pelanggan
Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan
PT.
Capella
Dinamik
Nusantara
Medan?”
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang
telah dikemukakan, maka tujuan
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk
mengetahui
pengaruh
kualitas
pelayanan
terhadap
kepuasan pelanggan sepeda motor
merek Honda pada service centre
PT. Capella Dinamik Nusantara
Medan.
2. Untuk mengetahui variabel yang
dominan mempengaruhi kepuasan
pelanggan sepeda motor Honda
pada service centre PT. Capella
Dinamik Nusantara Medan.
3. Untuk membandingkan teori yang
diperoleh selama dibangku kuliah
dengan pengamatan
langsung
dilapangan.
4. Untuk
memberikan
gambaran
tentang
kepuasan
pelanggan
terhadap kualitan pelayanan jasa.

Manfaat Penelitian
a. Untuk menambahkan wawasan
dan pengetahuan penulis tentang
Pengaruh kepuasan
pelanggan
terhadap
kualitas
pelayanan
karyawan pada PT. Capella Dinamik
Nusantara Medan
b. Sebagai masukan dan saran bagi
perusahaan serta sebagai bagian
perbandingan antara teori dengan
penerapan
tetang
kepauasan
pelanggan
terhadap
kualitas
pelayanan
karyawan
dengan
melihat
prakteknya
secara
langsung.
c. Sebagai bahan referensi bagi
peneliti yang sama sehubungan
dengan tugas proposal skripsi.
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan merupakan faktor
terpenting dalam berbagai kegiatan
bisnis. Kepuasan Pelanggan adalah
tanggapan konsumen terhadap evaluasi
ketidaksesuaian yang dirasakan antara
harapan yang sebelumnya dengan
kinerja produk yang dirasakan.
Kata kepuasan atau Satisfaction berasal
dari bahasa latin “satis” (artinya cukup
baik memadai) dan “factio” (melakukan
dan membuat).
Berikut ini definisi kepuasan pelanggan
dari beberapa pakar Ekonomi, yaitu :
a. Menurut
Kotler
(2006:112),
kepuasan adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan
kinerja atau hasil yang dia rasakan
di bandingkan dengan harapannya.
b. Dalam buku Kotler dan Keller
(2008:56) menyatakan bahwa
kepuasan adalah perasaan senang
atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan
kinerja (hasil) produk yang di

105

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume V | Nomor 2 | Maret 2019
I S S N : 2443 – 0536
pikirkan terhadap kinerja (hasil) di
harapkan.
c. Menurut Tse dan Wilton dalam
buku
Lupiyoadi
(2009:205),
kepuasan atau ketidakpuasan
pelanggan
adalah
respon
pelanggan
terhadap
evaluasi
ketidaksesuaian (diconfirmation)
yang di rasakan antara harapan
sebelumnya dan kinerja aktual
produk yang di rasakan setelah
pemakaian. Dengan kata lain,
kepuasan pelanggan adalah respon
dari prilaku yang di tunjukkan
pelangan dengan membandingkan
antara kinerja atau hasil yang di
rasakan dengan harapan. Apabila
hasil yang di rasakan di bawah
harapan, maka pelanggan akan
kecewa, kurang puas bahkan tidak
puas, namun sebaliknya bila sesuai
dengan harapan, pelanggan akan
puas dan apabila kinerja melebihi
harapan, pelanggan akan sangat
puas.
d. Menurut Oliver yang dikutip oleh
Fandy Tjiptono dan Gregorius
Chandra
(2005:197),
adalah
Penilaian bahwa fitur produk atau
jasa itu sendiri memberikan tingkat
pemenuhan berkaitan dengan
konsumsi yang menyenangkan,
termasuk
tingkat
kepuasan
pelanggan.
e. Menurut Kotler (dalam Rangkuti
2005:23), Kepuasan Pelanggan
adalah perasaan senang dan
kecewa seseorang sebagai hasil
dari perbandingan antara prestasi
atau produk yang dirasakan dan
yang
diharapkannya.
Pada
dasarnya pengertian kepuasan
pelanggan mencakup perbedaan
antara tingkat harapan dan kinerja
atau hasil yang dirasakan.
f. Menurut Amir (2005:13) kepuasan
pelanggan adalah sejauh mana
manfaat sebuah produk dirasakan

sesuai dengan apa yang diharapkan
pelanggan. Kualitas pelayanan
sangat dibutuhkan terutama di
bidang pemasaran motor honda,
mengingat pelanggan mempunyai
ekspektasi yang selalu ingin
dipenuhi dan dipuaskan.
Peluang usaha di Indonesia saat ini
semakin banyak, sehingga banyak
perusahaan baik milik negara maupun
milik
swasta
berupaya
meraih
keuntungan sebesar-besarnya dengan
merangkul
berbagai
kalangan
masyarakat. Dalam rangka iklim
pelanggan yang loyal pada suatu produk
atau jasa yang dihasilkan sebuah
perusahaan harus adanya usaha untuk
melahirkan
kepuasan
pelanggan.
Kepuasan
pelanggan
(Customer
Satisfaction) merupakan tujuan utama
dari setiap perusahaan. Artinya apabila
perusahaan
berhasil
memberikan
kepuasan kepada pelanggan maka
pelanggan
tersebut
akan
setia
mengkomsumsi produk yang di
produksi oleh perusahaan sehingga
perusahaan
tersebut
akan
bisa
bertahan dalam jangka panjang dan
mampu bersaing dengan perusahaan
yang lain yang memproduksi barang
yang sama.
Faktor-Faktor Pendorong Kepuasan
Pelanggan
Faktor-faktor pendorong kepuasan
kepada pelanggan dalam Handi Irawan
(2007:37), yaitu :
a. Kualitas Produk
Pelanggan akan merasa puas
setelah membeli dan menggunakan
produk tersebut yang memiliki
kualitas produk baik.
a. Harga
Biasanya harga murah adalah
sumber kepuasan yang penting.
Akan tetapi biasanya faktor harga
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bukan menjadi jaminan suatu
produk memiliki kualitas yang baik.
b. Kualitas Jasa
Pelanggan merasa puas apabila
mereka memperoleh jasa yang baik
atau sesuai dengan yang diharapkan
dari pegawai maupun karyawan
perusahaan.
c. Faktor emosional
Kepuasannya bukan karena kualitas
produk, tetapi harga diri atau nilai
sosial yang menjadikan pelanggan
puas terhadap merek produk
tertentu.
d. Biaya atau kemudahan untuk
mendapatkan produk atau jasa
Kenyamanan dan efisien dalam
mendapatkan suatu produk atau
jasa serta mudah mendapatkan
produk jasa memberikan nilai
tersendiri
bagi
kepuasan
pelanggan.
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Proses pengambilan keputusan untuk
membeli atau menggunakan produk
(barang atau jasa) dipengaruhi oleh
banyak faktor salah satunya adalah
faktor pelayanan. Baik tidaknya
pelayanan yang diberikan oleh sebuah
perusahaan akan terlihat dari puas atau
tidaknya konsumen atau pelanggan
yang menerima pelayanan tersebut.
Puas atau tidaknya pelanggan terlihat
dari perilaku pembeli jika konsumen
atau
pelanggan
maka
akan
memperlihatkan
peluang
untuk
melakukan pembelian ulang atau
membeli produk lain di perusahaan
yang sama dimasa mendatang. Seorang
konsumen yang merasa puas cenderung
akan menyatakan hal-hal baik tentang
produk
dan
perusahaan
yang
bersangkutan kepada orang lain.
Konsumen yang tidak puas akan
bereaksi dengan tindakan yang
berbeda, ada yang mendiamkan saja

dan ada pula yang melakukan komplin
yang berupa meminta ganti rugi atau
mengembalikan produk kepada penjual,
memberi rekomendasi negatif kepada
pihak-pihak lain seperti keluarga dan
teman serta mengambil tindakan
hukum.
Dengan demikian bahwa standar dan
alat ukur dari pada kepuasan pelanggan
adalah tingkat kualitas pelayanan.
Kepuasan adalah tingkat perasaan
seseorang telah membandingkan antara
kinerja atau hasil yang dirasakan
dengan harapannya. Jadi kepuasan
merupakan fungsi dari perbedaan
antara kinerja yang dirasakan dengan
harapan.
.
Strategi
Meningkatkan
Kepuasan
Pelanggan
Kepuasan pelanggan yaitu respon atau
tanggapan
yang
diberikan
para
konsumen
setelah
terpenuhinya
kebutuhan mereka akan sebuah produk
atau jasa, sehingga para konsumen akan
memperoleh rasa nyaman dan senang
karena harapan telah terpenuhi. Selain
itu kepuasan pelanggan juga sering
dijadikan sebagai salah satu tujuan
utama dari strategi pemasaran bisnis,
baik bisnis yang dijalankan dengan
memproduksi barang maupun bisnis
jasa. Keberhasilan strategi pemasaran
suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan
pelanggan telah terpenuhi. Namun
untuk memperoleh kepuasan pelanggan
tidaklah mudah, karena tiap pelanggan
memiliki tingkat kepuasan yang
berbeda-beda walaupun membutuhkan
produk yang sama. Proses pemenuhan
kepuasan pelanggan tidak hanya
membutuhkan produk atau jasa yang
berkualitas
saja,
namun
juga
membutuhkan
adanya
sistem
pelayanan yang mendukung sehingga
para pelanggan akan merasa senang
dengan produk atau jasa yang
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dibutuhkan, serta nyaman
pelayanan yang diberikan.

dengan

Adanya kepuasan pelanggan ternyata
dapat juga mempengaruhi omset
penjualan
yang
dihasilkan.
Jika
pelanggan merasa puas akan suatu
produk
maka
permintaan
akan
meningkat dan omset penjualan pun
ikut naik, sebaliknya jika pelanggan
tidak merasa puas maka permintaan
akan menurun begitu juga dengan
omset penjualannya. Hal penting lain
yang
perlu
diperhatikan
yaitu,
pelanggan yang kurang puas dengan
suatu produk tidak akan membeli atau
menggunakan produk yang kita
tawarkan. Selain itu pelanggan yang
kurang puas juga dapat menceritakan
kepada
konsumen
lain
tentang
keburukan produk yang mereka
dapatkan, Sehingga dapat menimbulkan
citra buruk dikalangan para konsumen.
Berikut beberapa strategi meningkatkan
kepuasan pelanggan yaitu :
1. Berikan produk yang berkualitas
serta bebas dari kerusakan atapun
kecacatan
sampai
ditangan
pelanggan, sebaiknya cek terlebih
dahulu kualitas produk atau jasa
yang akan diberikan kepada
pelanggan.
2. Berikan kualitas pelayanan yang
ramah,
ketepatan
waktu
penyampaian, serta menggunakan
sistem yang mudah dipahami para
pelanggan.
Sehingga
para
pelanggan tidak merasa kesulitan
dengan pelayanan yang diberikan
baik pelayanan langsung maupun
pelayanan online
3. Fokus pada kepentingan atau
pencapaian kepuasan pelanggan,
sehingga produk serta pelayanan
yang diberikan dapat memenuhi
harapan pelanggan.
4. Memperhatikan harga produk
maupun biaya pelayanan yang

sesuai dengan kondisi pasar saat
ini, serta disesuaikan dengan
dengan nilai produk atau jasa yang
ditawarkan. Karena pelanggan
akan membandingkan antara biaya
yang dikeluarkan dengan manfaat
yang diperoleh dari suatu produk
atau jasa.
5. Memberikan jaminan keamanan
dari produk maupun pelayanan
yang diberikan, sehingga para
pelanggan yang percaya dengan
produk
ataupun
jasa
yang
ditawarkan dan akan terus menjadi
pelanggan setia. Misalnya dengan
mencantumkan ijin dari Badan
POM bagi produk makanan dan
obat.
Pengertian Kualitas
Istilah kualitas memang tidak terlepas
dari
menejemen
kualitas
yang
mempelajari setiap era dari menejemen
operasi dari perencanaan lini produk
dan fasilitas, sampai penjadwalan dan
monitoring hasil. Kualitas merupakan
bagian dari semua fungsi usaha yang
lain (pemasaran, sumber daya manusia,
keuangan
dan
lain-lain). Dalam
kenyataannya, penyelidikan kualitas
adalah suatu penyebab umum untuk
mempersatukan fungsi-fungsi usaha.
Beberapa pengertian kualitas menurut
para ahli adalah sebagai berikut :
Menurut
Feigenbaum,
pengertian
kualitas
adalah
“keseluruhan
karakteristik produk dan jasa yang
meliputi
marketing,
engineering,
manufacture, maintenance, dimana
produk dan jasa tersebut dalam
pemakaiannya akan sesuai dengan
kebutuhan dan harapan pelanggan”
Menurut Eliot, “kualitas adalah sesuatu
yang berbeda untuk orang yang
berbeda dan tergantung pada waktu
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dan tempat atau dikatakan sesuai
dengan tujuan”
Menurut Crosby, “Kualitas adalah
kesesuaian dengan kebutuhan yang
meliputi avaibility, delivery, reliability,
maintainability, dan cost effectiveness”
Menurut Goetch, “kualitas adalah suatu
kondisi dinamis yang berkaitan dengan
produk, pelayanan, orang, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau
melebihi apa yang diharapkan”.
Dalam ISO 8402 dan SNI (Standar
Nasional
Indonesia),
pengertian
“kualitas adalah keseluruhan dan ciri
karakteristik produk atau jasa yang
kemampuannya dapat memuaskan
kebutuhan, baik yang dinyatakan secara
tegas maupun tersamar”. Istilah
kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi
yang tercantum dalam kontrak maupun
kriteria-kriteria
yang
harus
didefenisikan terlebih dahulu.
Konsep kualitas harus menyeluruh baik
produk maupun prosesnya. Kualitas
produk meliputi kualitas bahan baku
dan barang jadi, sedangkan kualitas
proses adalah meliputi kualitas segala
sesuatu yang berhubungan dengan
proses
produksi
perusahaan
manufaktur dan perusahaan penyedia
jasa atau pelayanan bagi perusahaan
jasa. Kualitas harus dibangun sejak
awal, dari penerimaan input hingga
perusahaan menghasilkan output bagi
pelanggannya. Setiap tahapan dalam
proses produksi maupun proses
penyediaan jasa atau juga pelayanan
harus beriorentasi pada kualitas
tersebut.
Pengertian Pelayanan
Timbulnya
pelayanan
disebabkan
adanya
kepentingan
pelanggan,
pelayanan sendiri bukanlah suatu

sasaran tertentu, melainkan suatu
proses untuk mencapai sasaran tertentu
yang telah ditetapkan.
Pelayanan secara umum adalah rasa
menyenangkan yang diberikan kepada
orang lain disertai kemudahankemudahan dan memenuhi segala
kebutuhan mereka. Pelayanan ini
sangat sulit untuk didefenisikan secara
akurat, karena :
1. Tidak bisa di ukur, sifatnya lebih
emosional daripada rasional. Dapat
menjualnya tetapi tidak dapat
memberikan
sampelnya
dari
pelayanan itu kepada pelanggan
untuk
dibawa
pulang
dan
diperhatikan kepada orang lain.
2. Setelah pelayanan itu diberikan,
pelanggan
mungkin
merasa
mendapat sesuatu atau tidak
mendapat sesuatu.
3. Sulit
untuk
distandarisasikan
(dibakukan)
4. Pelayanan
bisa
dipandang
berbeda-beda :
a. Oleh orang yang berbeda
dalam satu kelompok budaya
yang sama.
b. Oleh orang yang sama pada
waktu dan suasana hati yang
berbeda.
c. Oleh orang dengan latar
belakang sosial budaya dan
geografis yang berbeda.
2. Bagaimana suatu pelayanan itu
dipandang akan tergantung dalam
seberapa besar harapan orang
yang mengalaminya. Kalau yang
diharapkan tidak terlalu besar
maka pelayanan yang baik bisa
merupakan
kejutan
yang
menyenangkan. Dilain pihak kalau
menaruh harapan yang besar
(mungkin
karena
iklan,
rekomendasi dari orang lain atau
harga diri yang tinggi) maka mudah
dikecewakan oleh pelanggan yang
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dialami. Kalau suatu pelayanan
yang dialami tidak sesuai dengan
apa yang diharapkan
pada
awalnya, hal ini sering disebut
pelayanan yang buruk.
Dalam dunia bisnis yang penuh
persaingan dapat dilihat banyak
perusahaan yang memberikan produk
kualitas yang saling bersaing. Dalam
situasi yang seperti ini maka yang akan
penting menentukan adalah organisasi
yang dapat memberikan pelayanan
yang baik.
Pengalaman
menunjukkan
bahwa
motivasi untuk melayani secara baik
dimulai dalam organisasi sendiri.
Langkah pertama untuk melayani
pelanggan secara baik dimulai dengan
mencoba memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada rekan kerja dan dalam
kehidupan sehari-hari.
Memberikan pelayanan kepada orang
lain, apakah dirumah atau ditempat
kerja,
pada
hakekatnya
adalah
menunjukkan perasaan yang senang
kepada orang lain. Memuaskan
pelanggan
sebenarnya
adalah
memenuhi
kebutuhan-kebutuhan
mereka, sebagai seorang pemberi
pelayanan, maka diharapkan pada
tantangan untuk dapat memenuhi
pelanggan.
Bagi perusahaan yang menghasilkan
jasa, pelayanan yang diberikan kepada
pelanggan sangat penting karena:
a. Pelanggan merupakan sumber
pendapatan perusahaan, Para
pelanggan membayar jasa yang
dijual.
b. Kompetisi pada saat ini, dimana
teknologi sangat maju, kompetensi
semakin berat, dalam waktu yang
akan datang monopoli sebenarnya
tidak ada karena kompetitor

potensial selalu menunggu dan
untuk menjawab tantangan ini
diberlakukan
karyawan
yang
mampu berkompetisi.
c. Hubungan erat produk konsumen,
produk dan konsumen adalah dua
bagian
yang
tidak
dapat
dipisahkan.
d. Masyarakat
semakin
kritis,
masyarakat semakin maju dan
semakin mengetahui
hak-hak
untuk dilayani sebaik-baiknya.
Tujuan dan Fungsi Pelayanan
Kualitas pelayanan diberikan kepada
konsumen harus berfungsi untuk lebih
memberikan kepuasan yang maksimal,
Oleh karena itu dalam rangka
memberikan pelayanan harus dilakukan
sesuai fungsi pelayanan. Kualitas
pelayanan yang diberikan oleh setiap
perusahaan
tentunya
mempunyai
tujuan. Umumnya tujuan
dengan
diadakannya pelayanan adalah agar
konsumen merasakan adanya kepuasan
dan dampaknya bagi perusahaan akan
memperoleh laba maksimum.
Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam
Memberikan Pelayanan
Agar pelayanan dapat memuaskan
kepada orang atau kelompok yang
dilayani maka dalam hal ini petugas
harus dapat memenuhi 4 (empat)
persyaratn pokok, yaitu :
1. Tingkah Laku Sopan
Sudah menjadi norma masyarakat
bahwa sopan santun merupakan
suatu bentuk penghargaan atau
penghormatan kepada orang lain,
dengan sopan orang merasa
dihormati
dan
dihargai
sebagaimana
layaknya
dalam
hubungan
kemanusiaan,
dan
dengan
demikian
sudah
merupakan
suatu
kepuasan
tersendiri bagi yang bersangkutan.
Hal ini menjadi modal utama dan
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2.

permulaan yang baik dalam
hubungan
kepentingan
selanjutnya, suatu permulaan yang
baik biasanya akan memperlancar
tindak berikutnya.
Demikian kedudukan sopan santun
dalam pergaulan, baik pergaulan
sosial
maupun
atas
dasar
kepentingan kesopanan dalam
tingkah laku tidak terbatas pada
tindak-tanduk saja melainkan ada
rangkaian dengan tegur sapa dan
tegur kata. Seorang tamu akan
merasa puas apabila ditegur oleh
petugas
yang
menanyakan
kepentingan atau keperluannya,
kemudian memberi petunjuk apa
yang harus dilakukan. Hal ini
sangat berbeda jika seorang tamu
dibiarkan saja berdiri oleh petugas
dengan cara kurang sopan, karena
terhadap hal yang terakhir ini jelas
tidak baik karena menimbulkan
kedongkolan pada sipelanggan,
sehingga ia mudah terssinggung
atau “naik darah” yang demikian
jelas bukan pelayanan yang baik
dan memuaskan.
Cara Menyampaikan
Cara
menyampaikan
sesuatu
hendaknya memperhatikan pada
prinsip sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Hal ini untuk
menghindari penyampaian yang
menyimpang
sehingga
memungkinkan petugas membuat
penyimpangan
lebih
jauh.
Sesungguhnya melalui
sistem
hubungan antara instansi (PT. Pos
dan Giro, Perusahaan jasa kurir dan
pelabuhan)
dalam
hai
ini
penyampaian dokumen merupakan
cara yang menguntungkan sebagai
berikut :
a. Sedikit
banyak
dapat
menghindari penyimpangan
(kecuali kalau memang mental
petugas sudah bobrok dapat

3.

4.

saja cari akal agar dapat
penyimpangan).
b. Mengurangi frekuensi gerak
orang yang bersangkutan,
apabila jarak rumah dan
kantor tempat mengurus jauh.
Masalah jarak ini merupakan
suatu siksaan tersendiri bagi
seseorang.
Waktu penyampaian yang tepat
Waktu penyampaian surat-surat
atau dokumen sebagai produk daripengolahan masalah, merupakan
hal penting dalam rangkaian
pelayanan.
Untuk beberapa kasus faktor
ketepatan waktu sering terabaikan
sehingga mengurangi kepuasan
bagi penerima, bahkan dapat
terjadi sipenerima tidak bergairah
lagi dalam menerima haknya.
Keramah-tamahan
Mengenal keramah-tamahan ini
hanya ada dalam pelayanan lisan,
baik berhadapan maupun melalui
telepon. Barangkali soal keramahtamahan sudah cukup disadari dan
diketahui banyak orang, sehingga
tidak perlu diulas panjang lebar
hanya perlu diketahui perwujudan
keramah-tamahan dapat ditandai
melalui :
a. Cukup pembicaraan wajar,
dalam arti tidak dibuat-buat.
b. Cukup
jelas
tidak
menimbulkan keraguan
c. Disampaikan dengan hati yang
tulus dan terbuka.
d. Gaya bahasa sopan dan
santun

Loyalitas Komsumen
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan
dari suatu bisnis adalah untuk
menciptakan para pelanggan yang
merasa puas. Terciptanya kepuasan
dapat memberikan beberapa manfaat,
diantaranya
hubungan
antara
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perusahaan
dengan
pelangganya
menjadi harmonis sehingga menjadikan
dasar yang baik bagi pembelian ulang
dan terciptanya kesetiaan merek serta
membuat suatu rekomendasi dari mulut
ke mulut (word of mouth) yang
menguntungkan
bagi
perusahaan
(Tjiptono, 2005:105).
Menurut Tjiptono (2005:110) loyalitas
konsumen adalah komitmen pelanggan
terhadap suatu merek, toko atau
pemasok berdasarkan sifat yang sangat
positif dalam pembelian jangka
panjang. Dari pengertian ini dapat
diartikan bahwa kesetiaan terhadap
merek dapat diperoleh karena adanya
kombinasi dari kepuasan dan keluhan.
Sedangkan
kepuasan
pelanggan
tersebut hadir dari seberapa besar
kinerja perusahaan untuk menimbulkan
kepuasan
tersebut
dengan
meminimalkan
keluhan
sehingga
diperoleh pembelian jangka panjang
yang dilakukan oleh konsumen.
Loyalitas pelanggan sangat penting
artinya bagi perusahaan yang menjaga
kelangsungan
usahanya
maupun
kelangsungan
kegiatan
usahanya.
Pelanggan yang setia adalah mereka
yang sangat puas dengan produk dan
pelayanan
tertentu,
sehingga
mempunyai
antusiasme
untuk
memperkenalkan kepada siapa pun
yang mereka kenal. Selanjutnya pada
tahap berikutnya pelanggan yang loyal
tersebut akan memperluas “kesetiaan”
mereka pada produk-produk lain
buatan produsen yang sama. Dan pada
akhirnya mereka adalah konsumen yang
setia pada produsen atau perusahaan
tertentu untuk selamanya. Philip Kotler
(2005) menyatakan bahwa loyalitas
tinggi
adalah
pelanggan
yang
melakukan pembelian dengan potensial
makin meningkat pada perusahaan
tertentu daripada perusahaan lain.

Dalam upaya untuk mempertahankan
pelanggan
harus
mendapatkan
priorotas yang lebih besar dibandingkan
untuk mendapatkan pelanggan baru.
Oleh karena itu loyalitas pelanggan
berdasarkan kepuasan murni dan terus
menerus merupakan salah satu aset
terbesar yang mungkin didapat oleh
perusahaan.
Gap Kualitas Pelayanan atau Jasa
Ada lima kesenjangan (gap) yang
menyebabkan
adanya
perbedaan
persepsi mengenai kualitas jasa
menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius
Chandra (2005:147), sebagai berikut :
1. Kesenjangan persepsi manajemen
(knowledge group).
Yaitu adanya perbedaan antara
penilaian pelayanan menurut
pengguna jasa dan persepsi
manajemen mengenai harapan
pengguna jasa
2. Kesenjangan spesifikasi kualitas
(standards group)
Yaitu kesenjangan antara persepsi
manajemen mengenai harapanpengguna jasa dan spesifikasi
kualitas pelayanan atau jasa.
3. Kesenjangan penyampaian jasa
(delivery group)
Yaitu kesenjangan antara spesifikasi
kualitas jasa dan penyampaian jasa
4. Kesenjangan
komunikasi
pemasaran (communication group)
Yaitu
kesenjangan
antara
penyampaian jasa dan komunikasi
eksternal
5. Kesenjangan dalam pelayanan yang
dirasakan (service group)
Yaitu perbedaan persepsi antara
jasa yang dirasakan dan yang
diharapkan oleh pelanggan.
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Hipotesis
Adapun hipotesis yang di kemukakan
dalam penelitian ini yaitu :
Ho
: Kepuasan pelanggan (X )
berpengaruh terhadap Kualitas
pelayanan
karyawan (Y)
H1
: Kepuasan pelanggan (X ) tidak
berpengaruh terhadap Kualitas
pelayanan
karyawan (Y)
METODE PENELITIAN
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah
pelanggan pada PT. CAPELLA DINAMIK
NUSANTARA
MEDAN
dengan
mengambil sampel sebanyak 30 orang.
Sugiyono
dan
Hair
(2005:123)
berpendapat bahwa pada teknik sampel
random sederhana, apabila subjek
penelitian jumlahnya kurang dari 100
lebih baik diambil semua sehingga
penelitiannya merupakan penelitian
populasi. Karena jumlah subjek atau
populasi yang akan diteliti 30 orang
(dibawah 100 orang) maka penelitian ini
adalah penelitian populasi.
Jenis dan Sumber Data.
Data yang dikumpulkan harus dapat
dibuktikan kebenarannya, tepat waktu,
sesuai,
dan
dapat
memberikan
gambaran yang menyeluruh, maka jenis
data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:
1. Data kuantitatif, yaitu data dalam
bentuk angka, yang diperoleh dari
hasil wawancara dan kuesioner
dengan bagian pemasaran yang
berhubungan dengan masalah
yang akan diteliti. Sedangkan
sumber data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Data primer, adalah data yang
diperoleh melalui hasil penyebaran

b.

kuesioner
kepada
sejumlah
responden yang menjadi sample
dari penelitian ini, yakni mengenai
sistem saluran distribusi dan biayabiaya yang dikeluarkan untuk
saluran distribusi pemasaran di PT.
Capella Dinamik Nusantara Medan
di Medan.
Data sekunder, adalah data
pendukung yang diperoleh dari
literatur-literatur,
bahan
kepustakaan
dan
dokumendokumen
perusahaan
yang
berhubungan biaya distribusi dan
volume penjualan Sepeda Motor di
PT. Capella Dinamik Nusantara
Medan di Medan

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
penulis
gunakan
dalam
upaya memperoleh
data
yang
dibutuhkan untuk pemecahan dan
menganalisis permasalahan
yang
diajukan dalam penelitian ini. Data-data
tersebut
dapat diperoleh
dengan
menggunakan teknik pengumpulan,
sebagai berikut:
Penelitian Pustaka (Library
Research), yaitu: pengumpulan data
teoritis dengan cara menelaah berbagai
literatur dan bahan pustaka lainnya
yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
a.
Penelitian Lapangan (Field
Research), yaitu dengan cara;
1. Wawancara
Penulis melakukan wawancara
langsung dengan pihak-pihak
yang
bersangkutan, yaitu bagian
pemasaran PT. Capella Dinamik
Nusantara
Medan
yang
terpilih sebagai responden guna
mendapatkan data-data yang
diperlukan
2. Observasi
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Penulis
melakukan
suatau
pengamatan
langsung
dilapangan
untuk
melihat aktivitas
proses
distribusi pemasaran barang
yang akan dipasarkan pada PT.
Capella Dinamik Nusantara
Medan di Medan.
Analisis Data
Untuk melihat adanya pengaruh
kepuasan pelanggan terhadap kualitas
pelayanan karyawan digunakan analisis
regresi sederhana. Untuk menganalisis
data kedalam regresi sederhana
tersebut digunakan software SPSS. Hasil
dari olah data inilah yang akan dibahas.
“Model analisis regresi sederhana
digunakan untuk melihat pengaruh
kepuasan pelanggan terhadap kualitas
pelayanan karyawan ” yang dikutip
dalam buku Walpole (2005: 342)
dengan rumus sebagai berikut :
Y=a+bx
Dimana :
Y= Kualitas Pelayanan Karyawan
a = Kostanta
X= Kepuasan Pelanggan
Untuk mengetahui besarnya pengaruh
antara kepuasan pelanggan terhadap
kualitas pelayanan karyawan digunakan
rumus koefisien korelasi (r) yang dikutip
dalam buku Walpole (2005 : 371)
sebagai berikut :
n∑XY − ∑X∑Y
𝑟=
𝑛∑X – (∑X) n∑Y − (∑Y )
Dimana :
r
: Koofisien korelasi
X
: Kepuasan Pelanggan
Y
: Kualitas Pelayanan Karyawan
n
: Jumlah Responden
Apabila nilai koefisien korelasi sudah
diketahui, maka untuk mendapatkan
koefisien determinasi dapat diperoleh
dengan mengkuadratkannya. Fungsi
dari koefisien determinasi adalah

kemampuan variabel X mempengaruhi
variabel Y. Semakin besar koefisien
determinasi menunjukkan semakin baik
kemampuan X mempengaruhi Y.
( n∑XY − (∑X)(∑𝑌)
𝑅 =
𝑛∑X – (∑X) n∑Y − (∑Y )
Pengujian Hipotesis
Instrumen penelitian (kuesioner) yang
baik harus memenuhi persyaratan
yaitu valid dan reliabel. Untuk
mengetahui validitas dan reliabilitas
kuesioner perlu dilakukan pengujian
atas kuesioner dengan menggunakan uji
validitas dan uji reliabilitas.
Menurut Sugiono (2005:51) Hipotesis
adalah jawaban sementara rumusan
masalah . Dikatakan sementara karena
jawaban yang diberikan masih baru
yang didasarkan pada teori-teori yang
relevan, bukan didasarkan pada faktafakta yang empiris yang diperoleh
melalui pengumpulan data. Jadi
hipotesis masih memerlukan pengujian
untuk mengetahuinya.
Adapun hipotesis dari penelitian ini
adalah “ Ada pengaruh kepuasan
pelanggan terhadap kualitas pelayanan
karyawan pada PT. Capella Dinamik
Nusantara Medan”.
PEMBAHASAN
Pengujian Validitas dan Reabilitas
Uji
Validitas
digunakan
untuk
mengetahui apakah instrumen indikator
dari variabel dapat digunakan untuk
mengukur variabel penelitian. Pada
tingkat signifikan 5% dan jumlah sampel
sebanyak 30 orang, dari tabel r diproleh
besarnya koefisien korelasi tabel r
dengan N/df. Dengan demikian jika
suatu item pertanyaan mempunyai
item-total correlation atau koefisien
validitas > r tabel = 0,245 maka item
pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
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Setelah diuji validitas Variabel X
(Kepuasan Pelanggan) item pertanyaan
sebanyak 10 semuanya dinyatakan valid
karena nilai Correalated item-Total
Correlation > 0,245. Adapun yang
digunakan untuk mengklasifikasikan
data adalah dengan menggunakan Skala
Liker 10 poin.
Tabel : Validasi Instrumen Pertanyaan
Variabel Y
Item

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

Corrected
Item Total
Correction
( r hitung )
0.625
0.741
0.860
0.603
0.249
0.250
0.310
0.275
0.450
0.625

r tabel

Ket

0.245
0.245
0.245
0.245
0.245
0.245
0.245
0.245
0.245
0.245

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dengan demikian maka dapat diketahui
bahwa hasil uji reliabilitas. Berdasarkan
hasil output reliability variabel kepuasan
pelanggan dan variabel kualitas
pelayanan karyawan dapat diketahui
bahwa variabel tersebut reliabel dengan
Cronbach Alpha adalah 0,749 dan 0,742
yang berarti 0,749 dan 0,742 lebih >
0,50. Berdasarkan hasil ini juga dapat
disimpulkan item pertanyaan kuesioner
sudah memiliki reabilitas yang tinggi.
Regresi Linear Sederhana
Dalam persamaan regresi sederhana
dapat
dilakukan
dengan
menginterpretasikan angka-angka yang
ada dalam unstandardized coefficient
pada tabel berikut :
Tabel: Analisis Regresi Sederhana
Coefficientsa
Model

B

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Kolom
Correalated item Total
Correlation korelasi antara skor item
dengan total item yang dapat
digunakan untuk menguji validitas
instrumen. Untuk menguji validitas,
butir pernyataan tersebut harus
dibandingkan dengan r tabel 𝛼 = 0.05
dengan derajat kebebasan. Pada
signifikan 5% dengan derajat bebas df =
0,05, jumlah (kasus – k), r tabel sebesar
0.245. Berdasarkan gambaran pada
tabel 4.4 terlihat bahwa hasil uji
validitas
menunjukkan
semua
pertanyaan valid karena r hitung > dari
pada r tabel pada taraf signifikan 5%.
Uji reabilitas dilakukan dengan Uji Alpha
Cronbach. Apabila nilai Uji Alpha
Cronbach lebih besar dari 0,5 maka
dapat dikatakan realibel atau dapat
dianalisis lebih lanjut.

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients t

(Constant)

8.646

Std.
Error

Sig.

Beta

4.088

4.403 .690

1

KEPUASAN
1.018
.110
.869 9.282 .000
PELANGGAN
a. Dependent Variable: KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Dari
tabel
diatas,
dengan
memperhatikan angka yang berada
pada kolom standardized coefficient
beta maka dapat disusun persamaan
regresi sederhana sebagai berikut :
Y = 8.646 + 1.018X
Dari persamaan regresi sederhana
diatas, maka dapat diinterpretasikan
b0eberapa hal antar lain :
1. Nilai Constant (a) = 8.646 =
konstanta. Nilai konstanta
persamaan
diatas
adalah
sebesar 8.646 menjelaskan
bahwa
tanpa
adanya
X
(kepuasan pelanggan) maka
perolehan Y (kualitas pelayanan
konsumen) sebesar 8.646.
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2. Nilai b = 1.018 memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 1.018.
Nilai koefisien menunjukkan
bahwa X (Kepuasan pelanggan)
berpengaruh positif terhadap
kualitas pelayanan karyawan.
Hal ini menggambarkan bahwa
jika terjadi kenaikan kepuasan
pelanggan sebesar 1 persen,
maka nilai profitabilitas akan
mengalami kenaikan sebesar
1.018 dengan asumsi variabel
independen yang lain dianggap
konstan.
Uji koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R square)
menunjukkan seberapa besar variabel
independen
menjelaskan
variabel
dependennya. Nilai R square adalah 0
sampai dengan 1. Apabila R square
mendekati 1 maka variabel independen
memberikan semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Sebaliknya, semakin
kecil R square, maka kemampuan
variabel
independen
dalam
menjelaskan
dependen
semakin
terbatas. Dalam menentukan kelayakan
dan tidaknya suatu item yang digunakan
biasanya adalah uji signifikan coefisien
korelasi pada taraf 0,05. Artinya suatu
item
dianggap
memiliki
tingkat
keberterimaan atau valid jika memiliki
korelasi signifikan terhadap skor total
item.
Berikut
tabel
yang
menggambarkan range validitas.
Tabel: Range Validitas
Interval Koefisien Tingkat keeratan
Korelasi
0,000 – 0,199
Sangat lemah
0,200 – 0,399

Lemah

0,400 – 0,599

Sedang

0,600 – 0,799

Kuat

0,800 – 1,00

Sangat Kuat

Nilai koefisien R menunjukkan seberapa
besar korelasi atau hubungan antar
variabel independen dengan variabel
dependen. Koefisien korelasi dikatakan
kuat apabila nila R berada diatas 0,5
atau mendekati 1. Berdasarkan hasil
pengolahan data dengan program
statistik, maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel : Hasil Pengujian Determinasi R²
Model Summaryb
Mode
l

1

R

R
Squar
e

.869
a

.755

Adjuste
dR
Square

Std.
Error of
the
Estimat
e

Durbin
Watso
n

.746 2.80781

1.611

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN PELANGGAN
b. Dependent Variable: KUALITAS PELAYANAN
KARYAWAN

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
nilai koeﬁsien korelasi (R) adalah 0.869 ͣ
atau mendekati angka 1 yang artinya
hubungan yang kuat antara kepuasan
pelanggan dengan kualitas pelayanan
karyawan.
Tabel R square menunjukkan bahwa
nilai koefisien determinasi yang sudah
disesuaikan (R square) adalah 0.755
atau 75.5% artinya bahwa kualitas
pelayanan karyawan
dipengaruhi
kepuasan pelanggan sebesar 75.5% ,
sedangkan 24.5% dipengaruhi oleh
variabel diluar penelitian ini.
Uji t (Parsial)
Uji t dimaksud untuk melihat secara
parsial apakah ada pengaruh yang
signifikaan dari variabel independen (X)
terhadap variabel dependen (Y), bentuk
pengujiannya yaitu :
Ho : bi = 0 (variabel independen
(kepuasan pelanggan) secara parsial
tidak berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap variabel dependen (kualitas
pelayanan karyawan).
H1 : bi ≠ 0 (variabel independen
(kepuasan pelanggan ) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel dependen (kualitas
pelayanan pelanggan). Nilai t hitung
akan dibandingkan dengan nilai t tabel,
kriteria pengambilan keputusan, yaitu :
Ho diterima bila t hitung < t tabel pada 𝛼 = 5%
H1 ditolak bila t hitung > t tabel pada 𝛼 = 5%

Tabel : Hasil Uji – t

Coefficientsa
Model

Unstandardized Standardized t
Coefficients
Coefficients
B

(Constant)

8.646

Std.
Error

Sig.

Beta

4.088

4.403 .690

1

KEPUASAN
1.018
.110
.869 9.282 .000
PELANGGAN
a. Dependent Variable: KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN

Sumber : Hasil Olahan SPSS
t tabel
Ms. Excel dengan formula
= (TINV(probability,degree of freedom)
Rumus : df = n – k
Dimana : n = Jumlah sampel/Observasi
: k = Jumlah variabel yang diteliti
(variabel bebas + variabel terikat)
Maka
: df = 30 - (1+1)= 28
= 2.048

Gambar : Hasil Perhitungan t tabel
Sumber : Diolah Penulis
Berdasarkan hasil pengolahan data yang
terlihat pada tabel diatas, maka
diperoleh hasil uji t yang diperlukan
untuk menguji signifikan konstanta dan
variabel independen. Pada kolom
signifikan, konstanta dan variabel
independen (kepuasan pelanggan)
mempunyai angka signifikan jauh
dibawah 0,05 (0,045 untuk konstanta
dan 0,000 untuk kepuasan pelanggan).
Hal ini menunjukkan bahwa model

regresi sudah layak untuk menganalisis
kepuasan pelanggan terhadap kualitas
pelayanan karyawan.
Dengan demikian hasil penelitian ini
mempunyai
hipotesis,
pengaruh
kepuasan pelanggan terhadap kualitas
pelayanan karyawan pada PT. CAPELLA
DINAMIK NUSANTARA MEDAN. Dari
hasil penelitian juga didapat bahwa
kepuasan pelanggan berpengaruh pada
kualitas pelayanan karyawan. Dengan
membandingkan antara t hitung dengan
t tabel 9.282 lebih besar dari 2.048
yang artinya kepuasan pelanggan
berpengaruh
signifikan
terhadap
kualitas pelayanan karyawan. Artinya,
semakin tinggi kualitas pelayanan maka
semakin tinggi pula tingkat kepuasan
konsumen.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis,
maka dapat disimpulkan sebagai
berikut. Persamaan regresi sederhana
sebagai berikut Y = 8.646 + 1.018X. Dari
persamaan regresi sederhana diatas,
maka dapat diinterpretasikan beberapa
hal antar lain :
1.
Nilai Constant (a) = 8.646 =
konstanta.
Nilai
konstanta
persamaan diatas adalah sebesar
8.646 menjelaskan bahwa tanpa
adanya X (kepuasan pelanggan)
maka perolehan Y (kualitas
pelayanan konsumen) sebesar
8.646.
2.
Nilai b = 1.018 memiliki nilai
koefisien regresi sebesar 1.018.
Nilai koefisien menunjukkan
bahwa X (Kepuasan pelanggan)
berpengaruh positif terhadap
kualitas pelayanan karyawan. Hal
ini menggambarkan bahwa jika
terjadi
kenaikan
kepuasan
pelanggan sebesar 1 persen,
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maka nilai profitabilitas akan
mengalami kenaikan sebesar
1.018 dengan asumsi variabel
independen yang lain dianggap
konstan.
Berdasarkan hasil uji determinasi (R)
diketahui bahwa nilai koeﬁsien korelasi
(R) adalah 0.869 ͣ atau mendeka angka
1 yang artinya hubungan yang kuat
antara kepuasan pelanggan dengan
kualitas pelayanan karyawan. Tabel R
square menunjukkan bahwa nilai
koefisien determinasi yang sudah
disesuaikan (R square) adalah 0.755
atau 75.5% artinya bahwa kualitas
pelayanan karyawan
dipengaruhi
kepuasan pelanggan sebesar 75.5% ,
sedangkan 24.5% dipengaruhi oleh
variabel diluar penelitian ini.
Saran
Dari kesimpulan yang dibuat, penulis
menyajikan beberapa saran, yaitu
1.
PT. Capella Dinamik Nusantara
Medan harus lebih serius lagi
menggali dan meningkatkan
sistem
pelayanan
dalam
menawarkan
jasa
kepada
konsumen dan memberikan
gambaran serta arahan-arahan
kepada para karyawan agar
kualitas pelayanan semaksimal
mungkin.
2.
Diharapkan
bagi
peneliti
selanjutnya untuk menambah
varibel lainya guna mengkaji
masalah yang relevan dengan
penelitian ini, sehingga penelitian
berikutnya
dapat
dijadikan
perbandingan terhadap hasil
penelitian ini.
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