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Abstrak
Uuntuk memenuhi keinginan akan kepuasan para konsumen selaku user dan konsumen
sangat diperlukan inovasi dalam produk dan cita rasa , termasuk kemampuan dan daya
beli konsumen dalam lenjakau produk yang kita hasilkan., sehingga di perlukan
kehatihatian dalam memproduksi suatu produk baik barang maupun jasa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Kepuasan Pelanggan
Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan pada PT. Indako Trading Coy. Adapun populasi
dan sampel dalam penelitian ini adalah para konsumen PT. Indako Trading Coy
Setelah dianalisis dan dievaluasi secara uraian teoritis maupun hasil penelitian yang
dilakukan pada PT. Indako Trading Coy Medan, maka penulis mengambil kesimpulan dari
penelitian yang telah dilakukan di atas berdasarkan uji determinasi, menunjukkan 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 untuk pimpinan PT. Indako Trading Coy Medan agar dapat membina karyawan
yang tidak disiplin dan profesional dalam bekerja, khususnya dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen, sehingga karyawan akan bekerja lebih maksimal. PT.
Indako Trading Coy Medan harus 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
PT. Indako Trading Coy Medan 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. Dalam penelitian ini dibatasi pada
kualitas sandart pelayanan kepada
pelanggan PT. Indako Trading Coy
Medan.
Ketatnya persaingan lapisan menengah
keatas suatu perusahaan benar-benar
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mampu meningkatkatkan pelayanan
untuk memenuhi kebutuhan, keinginan,
dan kepuasan pelanggan.
Disamping ketatnya persaingan yang
memerlukan adanya kerjasama yang baik
antar pihak-pihak yang terkait, sehingga
perusahaan-perusahaan yang sejenis
dapat lebih kompetitif. Dalam setiap
perusahaan usaha dan tindakan untuk
mencapai tujuan perusahaan akan
menghadapi berbagai masalah yang
harus segera diatasi agar pelaksanaan
dan hasil dari rencana yang telah
ditetapkan tersebut dapat terwujud.
Dari uraian tersebut dapat di duga dan
dikatakan
permasalahan
bagi
perusahaan adalah: Apakah Ada
Hubungan
Kepuasan
Pelanggan
Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan
PT. Indako Trading Coy Medan?
Adapun tujuan di lakukannya penelitan
ini adalah :
Untuk mengetahui pengaruh kualitas
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan
sepeda motor merek Honda pada service
centre PT. Indako Trading Coy Medan.
1. Untuk mengetahui variabel yang
dominan mempengaruhi kepuasan
pelanggan sepeda motor Honda pada
service centre PT. Indako Trading Coy
Medan.
2. Untuk memberikan gambaran tentang
kepuasan
pelanggan
terhadap
kualitan pelayanan jasa.
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.
Menurut Kotler (2006:112), kepuasan
adalah tingkat perasaan seseorang
setelah membandingkan kinerja atau
hasil yang dia rasakan di bandingkan
dengan harapannya.
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 pikirkan
terhadap kinerja (hasil) di harapkan.
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.
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Pelanggan atau Konsumen yang secara
berulang kali datang ke suatu tempat
yang sama untuk menggunakan produk
atau jasa dapat dikatakan bahwa mereka
merasa puas akan produk atau jasa yang
telah diberikan oleh perusahaan. Adanya
perasaan yang lebih yang dirasakan
ketika sesuatu hasrat atau keinginan
yang diharapkannya tercapai. Kepuasan
Pelanggan dianggap suatu tanggapan
emosional pada evaluasi terhadap
pengalaman konsumsi suatu produk atau
jasa.

yang baik.

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi
pembeli dimana alternatif yang dipilih
sekurang-kurangnya
sama
atau
melampaui
harapan
pelanggan,
sedangkan ketidakpuasan timbul apabila
hasil
tidak
memenuhi
harapan.
Pelanggan selalu mengharapkan untuk
mendapatkan pelayanan yang maksimal
dari para penyedia jasa dalam hal ingin
diperlakukan secara profesional dan
diperlakukan sebagai individu yang unik.

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.

Faktor-Faktor Pendorong Kepuasan
Pelanggan
Faktor-faktor
pendorong
kepuasan
kepada pelanggan dalam Handi Irawan
(2007:37), yaitu :
Kualitas Produk
Pelanggan akan merasa puas setelah
membeli dan menggunakan produk
tersebut yang memiliki kualitas produk
baik.
Harga
Biasanya harga murah adalah sumber
kepuasan yang penting. Akan tetapi
biasanya faktor harga bukan menjadi
jaminan suatu produk memiliki kualitas

Kualitas Jasa
Pelanggan merasa puas apabila mereka
memperoleh jasa yang baik atau sesuai
dengan yang diharapkan dari pegawai
maupun karyawan perusahaan.
Faktor emosional
Kepuasannya bukan karena kualitas
produk, tetapi harga diri atau nilai sosial
yang menjadikan pelanggan puas
terhadap merek produk tertentu.

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.
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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.
Bagi perusahaan jasa bahwa kepuasan
pelanggan dapat dievaluasi dengan
menggunakan beberapa atribut, yaitu :
a. Bukti langsung (tangible) yang
meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pengawal dan sarana komunikasi.
b. Keandalan
(reability)
yakni
kemampuan
untuk memberikan
pelayanan yang dijanjikan dengan
segera, akurat, dan memuaskan.
c. Daya tanggap (responsiveness) yaitu
keinginan para staff dan para
karyawan untuk membantu para
pelanggan
dan
memberikan
pelayanan dengan tanggap.
d. Jaminan
(assurance) mencakup
pengetahuan, kesopanan dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki para
staff lepas dari bahaya atau keraguraguan.
e. Empati, meliputi kemudahan dalam
melakukan hubungan, komunikasi

yang baik, perhatian pribadi dan
memahami kebutuhan pelangga.
Menurut Richard F. Gerson Kepuasan
pelanggan yaitu, “Bila sebuah produk
dan jasa memenuhi atau melampaui
harapan pelanggan ”.
Pengertian Kualitas
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 dan tempat
atau dikatakan sesuai dengan tujuan”
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
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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 berbedabeda :
- Oleh orang yang berbeda dalam
satu kelompok budaya yang
sama.
- Oleh orang yang sama pada
waktu dan suasana hati yang
berbeda.

-

Oleh orang dengan latar belakang
sosial budaya dan geografis yang
berbeda.

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
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
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pelanggan sebenarnya adalah memenuhi
kebutuhan-kebutuhan mereka, sebagai
seorang pemberi pelayanan, maka
diharapkan pada tantangan untuk dapat
memenuhi pelanggan.
Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan menjadi suatu
keharusan yang dilakukan perusahaan
agar mampu bertahan dan tetap
mendapatkan kepercayaan pelanggan.
Gaya hidup pelanggan menuntut
perusahaan
mampu
memberikan
pelayanan yang berkualitas .
Menurut Berry dan Zentham “
Keberhasilan
perusahaan
dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas
dapat ditentukan dengan pendekatan
Service Quality”.
Service Quality adalah seberapa jauh
perbedaan
antara
harapan
dan
kenyataan para pelanggan atas layanan
yang mereka terima. Service Quality
dapat
diketahui
dengan
cara
membandingkan persepsi pelanggan atas
layanan yang benar-benar mereka
terima dengan layanan sesungguhnya
yang mereka harapkan. Menurut
Wyckoft Wisnalmawanti “Defenisi mutu
jasa
berpusat
pada
pemenuhan
kebutuhan dan keinginan pelanggan
serta ketepatan penyampaian untuk
mengimbangi harapan pelanggan”.
Kualitas jasa adalah tingkat
keunggulan yang diharapkan untuk
memenuhi keinginan pelanggan. Apabila
jasa yang diterima sesuai dengan yang
diharapkan,
maka
kualitas
jasa
dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika
jasa yang diterima melampaui harapan
pelanggan,
maka
kualitas
jasa

dipersepsikan ideal. Selanjutnya jika jasa
yang diteima lebih rendah daripada yang
diharapkan, maka kualitas dianggap
buruk.
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.
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
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
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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.
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.
Hipotesis
Adapun hipotesis yang di ajukan
terhadap maslah dalam penelitian ini
adalah :
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 PT. Indako Trading Coy
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:
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:
Data primer, adalah data yang diperoleh
melalui hasil penyebaran kuesioner
kepada sejumlah responden yang
menjadi sample dari penelitian ini, yakni
mengenai sistem saluran distribusi dan
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
saluran distribusi pemasaran di PT.
Indako Trading Coy 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. Indako Trading Coy
Medan
Metode Pengumpulan Data
Penelitian Pustaka (Library Research),
yaitu: pengumpulan data teoritis dengan
cara menelaah berbagai literatur dan
bahan pustaka lainnya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
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Penelitian Lapangan (Field Research),
yaitu dengan cara;
Wawancara
Penulis melakukan wawancara langsung
dengan pihak-pihak yang
bersangkutan, yaitu bagian pemasaran
PT. Indako Trading Coy Medan yang
terpilih sebagai
responden
guna
mendapatkan data-data yang diperlukan
Observasi
Penulis melakukan suatau pengamatan
langsung
dilapangan
untuk
melihat aktivitas
proses
distribusi
pemasaran barang yang akan dipasarkan
pada PT. Indako Trading Coy Medan
Instrument Penelitian
Untuk membuktikan hipotesis yang telah
dikemukakan,
maka
dalam
penelitian ini digunakan metode analisis
deskriptif yaitu :
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini
dimulai dengan mengumpulkan data dan
menyatakan
variabel-variabel
yang
menggambarkan
persepsi
para
konsumen atau pelanggan terhadap
kepuasan dan kualitas pelayanan
karyawan dalam kategori-kategori yang
ada pada akhirnya akan menjadi total
skor dari pengisian kuesioner oleh
responden. Pengisian kuesioner diukur
dengan menggunakan skala likert yang
terdiri atas : selalu, sering, kadangkadang, pernah, tidak pernah. Kelima
penilaian tersebut diberi bobot sebagai
berikut :
1. Jawaban selalu diberi bobot: 5
2. Jawaban sering diberi bobot: 4
3. Jawaban kadang diberi bobot: 3
4. Jawaban pernah diberi bobot: 2
5. Jawaban tidak pernah bobot: 1

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 :

√

√

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
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determinasi menunjukkan semakin baik
kemampuan X mempengaruhi Y.
√

correlation atau koefisien validitas > r
tabel = 0,245 maka item pertanyaan
tersebut dinyatakan valid.

√

Uji 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 fakta-fakta 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. Indako Trading Coy
Medan”.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji 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

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

Corrected Item Total
Correction ( r hitung )

Q1
0.625
Q2
0.741
Q3
0.860
Q4
0.603
Q5
0.249
Q6
0.250
Q7
0.310
Q8
0.275
Q9
0.450
Q10 0.625
Sumber : Hasil Olahan SPSS

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

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 = 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 di atas 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
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Alpha Cronbach. Apabila nilai Uji Alpha
Cronbach lebih besar dari 0,5 maka
dapat dikatakan realibel atau dapat
dianalisis lebih lanjut.
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.
Tabel: Uji Reabilitas Variabel X
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.749
11
Sumber : Hasil Olahan SPSS

Tabel : Uji Reabilitas Variabel Y
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.742
11
Sumber : Hasil Olahan SPSS

Uji Asumsi Klasik
Asumsi klasik adalah asumsi yang dasar
yang harus dipenuhi dalam model
regresi. Uji Asumsi digunakan untuk
memberikan pre-test, atau uji awal
terhadap
suatu
perangkat
atau
instrumen yang digunakan dalam
pengumpulan data, bentuk data, dan
jenis data yang akan diproses lebih lanjut
dari suatu kumpulan data awal yang
telah diperoleh. Dalam penelitian ini
akan dilakukan pengujian Asumsi Klasik
untuk menganalisis kepuasan pelanggan
tentang kualitas pelayanan karyawan. Uji

Asumsi Klasik regresi merupakan uji
prasyarat jika Anda menggunakan
analisis regresi linear.
Uji Normalitas
Pengujian normalitas data dalam
penelitian ini menggunakan uji statistik
non parametric Kolmogorov Smirnov
untuk mengetahui apakah sudah
terdistribusi secara normal atau tidak.
Untuk menguji apakah data berdistribusi
normal atau tidak, digunakan analisis
grafik dan Kolmogorof-Smirnov Test (KS). Analisis grafik dapat dilihat dengan
melihat grafik histogram ataupun
dengan melihat grafik Normal grafik
probability plot adalah sebagai berikut :
a. Jika data menyebar disekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garisdiagonal
maka
model
regresi
memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis
diagonal dan atau tidak mengikuti
arah garis diagonal maka model
regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas.
Uji statistik yang dapat digunakan untuk
menguji apakah residual terdistribusi
normal adalah uji statistik non
parametrik Kolmogorof Smirnov (K-S)
dengan membuat hipotesis: Apabila nilai
signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan
Ha ditolak, dan sebaliknya jika nilai
signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Normalitas data diuji secara
statistik dengan menggunakan uji
Kolmogorof-Smirnov yang terdapat pada
tabel berikut:
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Tabel: Uji Kolmogorof-Smirnof
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KEPUASAN
KUALITAS
PELANGGAN PELAYANAN
KARYAWAN
N

30

30

Mean

36.9667

36.0000

Std.
Deviation

4.75237

5.57086

Absolute
Most
Extreme
Positive
Differences
Negative

.132

.162

.078
-.132

.118
-.162

Kolmogorov-Smirnov Z

.725

.886

Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.670

.412

Normal
Parametersa,b

b. Calculated from data.

Sumber :Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan
bahwa distribusi data normal karena
grafik histogram menunjukkan pola
distribusi normal maka model regresi
memenuhi asumsi normalitas dan
sebaliknya jika data menyebar jauh dari
garis diagonal atau grafik histogram tidak
menunjukkan pola distribusi data normal
yang tidak condong ke kanan maupun ke
kiri. Jadi, berarti data residual
berdistribusi normal.
Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji
apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat
bahwa nilai Kolmogorof-Smirnov dan
signifikan data dari variabel X (kepuasan
pelanggan) adalah sebesar 0.725 dan
0.670. Dapat kita simpulkan bahwa data
ini berditribusi secara normal karena p =
0.670 .> 0,05. Dan untuk Y (kualitas
pelayanan karyawan ) sebesar 0.412 >
0,05. Maka dapat disimpulkan data ini
terdistribusi secara normal.
Selanjutnya pendeteksian normalitas
dapat kita lihat pada uji histogram
seperti pada grafik berikut :

Jika titik-titik pada Scatter Plot tersebut
membentuk pola tertentu yang teratur
(misal
bergelombang,
menyebar,
menyempit), maka dapat diindikasikan
telah terjadi heterokedastisitas. Uji ini
dilakukan dengan melihat sebaran titiktitik pada scatterplot. Hasil pengujian
heterokedastisitas yang dilakukan pada
penelitian ini dapat dilihat pada grafik
berikut :

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Sumber : Hasil Olahan SPSS
Grafik : Uji Heterokedastisitas
80

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VIII No. 3 Mei 2022

JURNAL STINDO PROFESIONAL
I S S N (Media Online) : 2775 – 3271
I S S N (Media Cetak) : 2443 - 0536
Berdasarkan Scatter Plot pada grafik
terlihat jelas bahwa tidak ada pola
tertentu karena titik-titik menyebar
secara acak serta tersebar diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam
model regresi ini tidak terjadi
heterokedastisitas.
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

(Constant)

Unstandardize Standardize
d Coefficients d
Coefficients
B

Std.
Error

8.646

4.088

t

Sig.

4.40
3

.69
0

Beta

1 KEPUASAN
9.28 .00
PELANGGA 1.018 .110
.869
2
0
N
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
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, 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
Korelasi
0,000 – 0,199
0,200 – 0,399
0,400 – 0,599
0,600 – 0,799
0,800 – 1,00

Tingkat keeratan
Sangat lemah
Lemah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat
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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 Summary

b

Ho : bi = 0 (variabel independen
(kepuasan pelanggan) secara parsial
tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel dependen (kualitas
pelayanan karyawan).
H1 : bi ≠
variabel independen
(kepuasan pelanggan ) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap variabel dependen (kualitas
pelayanan pelanggan).
Tabel : Hasil Uji – t
Coefficients

Model R

R
Adjusted Std. Error DurbinSquare R Square of the
Watson
Estimate
a
1
.869 .755 .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 ) adalah .
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 :

Model

a

Unstandardiz
ed
Coefficients
B
Std.
Error

Standardize T
d
Coefficients
Beta

(Constant) 8.646 4.088

Sig.

4.40 .69
3
0

1KEPUASAN
9.28 .00
PELANGGA 1.018 .110 .869
2
0
N
a. Dependent Variable: KUALITAS PELAYANAN
KARYAWAN

Sumber : Hasil Olahan SPSS

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
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pelayanan karyawan pada PT. Indako
Trading Coy 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.
SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
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, maka
nilai profitabilitas akan mengalami
kenaikan sebesar 1.018 dengan
asumsi variabel independen yang lain
dianggap konstan.
3. Berdasarkan hasil uji determinasi (R)
diketahui bahwa nilai koefisien
korelasi
(R) adalah 0.
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.
Saran
1. PT. Indako Trading Coy 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 mengkaji masalah yang relevan
dengan penelitian ini, sehingga
penelitian berikutnya dapat dijadikan
perbandingan
terhadap
hasil
penelitian ini.
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