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ABSTRAK
Ema Nurhayati, 021114281. Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Pelanggan Pada
Bengkel Mobil Auto Speed. Dibawah bimbingan Ibu Oktori Kiswati Zaini dan Ibu Yuary Farradia.
Tahun 2018.
Persaingan usaha bengkel mobil di kota Bogor semakin ketat, permasalahan yang dihadapi oleh
Bengkel Mobil Auto Speed adalah jumlah pelangan Bengkel Mobil Auto Speed pada tahun 2014-2017
mengalami penurunan dan Meningkatnya jumlah keluhanan pelanggan pada Bengkel Mobil Auto
Speed pada tahun 2016-2017. Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak keluhan pelanggan maka
pelanggan semakin merasa tidak puas atau tidak sesuai dengan harapan pelanggan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan
pelanggan pada Bengkel Mobil Auto Speed
Penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 155
responden yaitu pada pelanggan Bengkel Mobil Auto Speed. Metode analisis yang digunakana nalisis
deskriptif, korelasi rank spearman, dan koefisien determinasi (r²) dan uji hipotesis untuk korelasi
dengan menggunakan SPSS 23.
Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelayanan pada Bengkel Mobil Auto Speed di nilai baik
dengan nilai rata-rata sebesar 72,68 %, sedangkan untuk tanggapan responden kepuasan pelanggan
nilai rata-ratanya sebesar 76,71% termasuk kedalam kriteria puas. Hasil analisis korelasi rank
spearman diperoleh 0.454, artinya kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan mempunyai
hubungan yang sedang. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 20,61 %, artinya
kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 20,61% dan sisanya 79,39 %,
dipengaruhi oleh factor lainnya setelah dilakukan uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan positif, antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada Bengkel Mobil
Auto Speed.
Kata kunci : Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan

kendaraan roda empat ataupun kendaraan yang

PENDAHULUAN
Dewasa
masyarakat

ini
Indonesia

semakin

banyaknya

yang

mempunyai

kendaraan pribadi seperti kendaraan roda empat

lainnya. Hal ini dapat dilihat pada data berikut :
Tabel
Penjualan Mobil Nasional
Tahun 2015-2017

maupun yang lainnya, hal ini terlihat dari
mobilitas dijalan-jalan khusunya di kota-kota
besar yang sekarang semakin dipadati oleh
Sumber : www.indonesia-investments.com Tahun 2018
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Dilihat dari data diatas penjualan mobil
secara

nasional

dalam

3

tahun

konsumen serta berusaha memenuhi harapan

terakhir

konsumen dengan cara memberikan kualitas

mengalami kenaikan hal tersebut juga dapat

pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang

dilihat dari persentase pertumbuhan pada tahun

dilakukan oleh pesaing, hanya perusahaan yang

2016 yaitu naik sebesar 4,78 % dan pada tahun

berkualitas

2017 naik sebesar 1,68 % dari jumlah tahun

menguasai pasar.

sebelumnya. diartikan bahwa kendaraan roda

lah

yang

dapat

bersaing

dan

Menurut Tjipto dan Chandra (2011:172)

empat merupakan alat yang masih menjadi minat

mengemukakan

bahwa

kualitas

pelayanan

masyarakat untuk dapat digunakan dalam waktu

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan.

panjang dan karena itu tidak perlu baru untuk

Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus

dapat terus digunakan. Karena itu banyak orang

bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi

yang lebih memilih melakukan pemeliharaan dan

saling menguntungkan dalam jangka panjang

servis secara rutin terhadap kendaraan mereka,

dengan perusahaan. Oleh karena itu kualitas

hal ini memberikan peluang para pengusaha

pelayanan ini menjadi penting karena akan

untuk membuka usaha dalam bidang jasa yang

berdampak langsung kepada perusahaan. Kualitas

menawarkan jasa servis kendaraan yaitu bengkel.

pelayanan yang baik akan menjadi sebuah

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang ini

keuntungan bagi perusahaan. Bagaimana tidak,

adalah Bengkel Mobil Auto Speed .

jika suatu perusahaan sudah mendapat nilai

Bengkel adalah salah satu perusahaan yang

positif di mata konsumen, maka konsumen

bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan, faktor

tersebut akan memberikan feedback yang baik,

utama yang harus diperhatikan jasa ini adalah

serta bukan tidak mungkin akan

pelayanan

kepada

pelanggan tetap atau repeat buyer. Sangat penting

pelanggannya, karena baik buruknya kualitas

bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek

pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya akan

kepuasan pelanggan terkait kualitas pelayanan

mempengaruhi kepuasan pelanggan.

yang diberikan. Jenis-jenis pelayanan yang dapat

yang

mereka

berikan

Persaingan usaha bengkel mobil di kota

menjadi

diberikan misalnya berupa kemudahan, kecepatan,

Bogor semakin ketat, pesaing bengkel mobil

kemampuan,

dan

keramah

tamahan

yang

Auto Speed yaitu diantaranya Bengkel mobil

ditunjukkan melalui sikap dan tindakan langsung

Auto Sinar Makmur, Bengkel Mobil Center Eka

kepada konsumen.

Abadi dan Samudra Auto C. Pelayanan dan

Menurut Philip Kotler dan Keller yang

kepuasaan pelanggan merupakan inti dari usaha

dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2012:177)

dibidang jasa salah satunya bengkel, karena

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau

pelayanan yang prima akan membuat pelanggan

kecewa

merasa puas.

membandingkan antara persepsi terhadap kinerja

Meningkatnya intensitas persaingan dan
jumlah pesaing menuntut perusahaan untuk selalu
memperhatikan

kebutuhan

dan

keinginan

seseorang

yang

muncul

setelah

(hasil) suatu produk dengan harapan-harapannya.
Menurut

Scharnaars

dalam

Tjiptono

(2008:24) pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis
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adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa
puas . oleh sebab itu perhatian besar terhadap
kepuasan

pelanggan

sebagai

sangatlah

penting

karena

terpuaskan

akan

cenderung

alat

bersaing

pelanggan
setia

Tabel
Data Pelanggan Bengkel Mobil Auto Speed
Tahun 2014 – 2017

yang

terhadap

perusahaan.

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti) Tahun 2018

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa kepuasan pelanggan dapat memberikan
manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan
dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan
dasar yang baik untuk melakukan pembelian
ulang atau datang kembali, dan membentuk suatu
rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat

Gambar
Grafik Jumlah Pelanggan

menguntungkan bagi perusahaan.
Kepuasan pelanggan merupakan faktor

Dalam periode 4 tahun terakhir Bengkel

penentu dalam strategi pemasaran dan dipastikan

Mobil Auto Speed mengalami penurunan jumlah

sebagai cara yang jitu dalam menghadapi

pelanggan, penyebab berkurangnya pelanggan

persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus

pada Bengkel Mobil Auto Speed mereka

berusaha untuk menjaga agar konsumen tetap

memiliki masalah pada pelayanan yang diberikan

setia kepada perusahaan salah satu perusahaan

oleh bengkel tidak maksimal yang menyebabkan

pelayanan jasa yang berusaha untuk memberikan

ketidakpuasan terhadap hasil dari kinerja yang

pelayanan yang maksimal dan berkualitas adalah

diberikan.

Bengkel Mobil Auto Speed salah satu bengkel

Dengan kondisi tersebut perusahaaan dapat

yang menyediakan beberapa jasa servis seperti

mencari solusi dalam mengatasi ketidakpuasan

perawatan mobil, tune up, body repair, spooring

pelanggan, mengenali kekecewaan atau keluhan

balancing, overhaul, spare parts, painting, ganti

pelanggan secara dini adalah suatu sikap yang

oli, AC service , dan variasi lainnya.

harus dilakukan perusahaan, degan demikian

Dalam Kondisi persaingan yang sangat

perusahaan segera dapat mengantisipasi hal-hal

kompetitif ini perusahaan jasa Bengkel Mobil

yang tidak diinginkan yang dapat menjatuhkan

Auto Speed menyadari betapa sentralnya peran

bisnis yang tengah dijalankan perusahaan.

pelanggan
pelangganlah

dalam
yang

bisnis
jadi

bahwa

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan

keberadaan

keluhan pelanggan pada Bengkel Mobil Auto

mereka,
alasan

mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus
mempertahankan pasar mereka melalui program
pengembangan kualitas pelayanan dan kepuasan

Speed.
Tabel
Data Keluhan Bengkel Mobil Auto Speed

pelanggan.
Sumber : Bengkel Mobil Auto Speed, 2017
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Dari data diatas, keluhan pada tahun 2016

terkadang suku cadang belum tersedrsedia / tidak

sebanyak 15 dengan jumlah persen sebesar 3,06% tersedia dengan persentase 0,1 %.
dan pada tahun 2017 naik menjadi 23 orang

Jika kondisi diatas tidak diperhatikan atau

dengan pertumbuhan selama satu setahun yaitu

diperbaiki oleh pihak manajemen maka akan

meningkat menjadi 6,68%. Banyaknya keluhan

merugikan Bengkel Mobil Auto Speed karena

juga diperoleh dari peneliti awal terhadap 30

keluhan dan ketidakpuasan pelanggan merupakan

pelanggan ternyata masih banyak keluhan yang

hal yang harus diperhatikan dan diantisipasi

disampaikan oleh pelanggan.

dengan tepat. Karena pada dasarnya pelayanan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan

yang baik dan maksimal dapat menciptakan rasa

banyaknya keluhan pelanggan dari penelitian

puas dari pelanggan dan kepuasan dari pelanggan

awal terhadap 30 pelanggan pada Bengkel Mobil

tentunya akan diberikan maksimal sehingga tidak

Auto Speed.

dapat membuat pelanggan merasa puas maka
pelanggan akan beralih untuk menggunakan jasa

Tabel
Keluhan Pelanggan Bengkel
Mobil Auto Speed 2018

service bengkel lainnya.
Dalam

Keadaan

yang

seperti

ini

perusahaan harus lebih memfokuskan pada
kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya hal
ini erat kaitannya dengan kualitas pelayanan.
Berkaitan dengan fenomena tersebut penting bagi
perusahaan jasa melalui pihak manajemen untuk
Sumber : Data Pra Penelitian diolah oleh peneliti pada tahun 2018

meningkatkan kualitas pelayanan yang unggul

Berdasarkan hasil kuesioner data keluhan

dan prima. Kualitas pelayanan menjadi salah satu

pada Bengkel Mobil Auto Speed terdapat

keberhasilan perusahaan yang dapat dirasakan

beberapa hal yang harus diperhatikan seperti

oleh para pelanggannya.

indikator Reability yaitu penyelesaian service

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik

kurang tepat waktu dengan persentase sebesar

untuk mengadakan penelitian yang berkaitan

0,23 %,

dengan

sedangkan dalam indikator Tangible

kualitas

pelayanan

dan

kepuasan

yaitu keluhan terhadap kebersihan bengkel yang

pelanggan yang berjudul “Hubungan Kualitas

kurang bersih dan nyaman dengan persentase

Pelayanan

sebesar 0,13% , dari indikator Responsivness

pada Bengkel Mobil Auto Speed”

yaitu keluhan terhadap laryawan yang kurang
tanggap dalam melayani pelanggan dengan
persentase

sebesar

0,13%,

untuk

indikator

Emphaty yaitu dengan keluhan pelayanan yang
kurang ramah pada sat melayani pelanggan
dengan persentase sebesar 0,06 % dan untuk
indikator

Assurance

yaitu

dengan

keluhan

Dengan

Kepuasan

Pelanggan

Kerangka Pemikiran
Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:172)
mengemukakan

bahwa

kualitas

pelayanan

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan.
Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus
bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi
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saling menguntungkan dalam jangka panjang

hasil yang kurang, sama atau lebih dengan apa

dengan perusahaan.

yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh

Menurut

Kotler&Keller yang dialih

pelanggan.

bahasakan oleh Bob Sabran (2012:177) kepuasan

Dari ketiga hasil penelitian diatas hasil

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa

yang

sesuai

dengan

hipotesis

yaitu

hasil

seseorang yang muncul setelah membandingkan

penelitian dari Gunawan pada tahun (2017)

antara persepsi terhadap kinerja (hasil) suatu

menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang

produk dengan harapan-harapanya.

meliputi bukti fisik, kehandalan , daya tanggap,

Menurut Valarie Zeithaml, Leonard Berry

jmainan dan empati dengan kepuasan pelanggan

dan A Parasuraman dikutip dalam Christopher

memiliki hubungan yang kuat dan positif,

Lovelock

dan Jacky Wirtz

kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan akan

(2011:154) Telah melakukan penelitian intensif

terlihat pada saat bagaimana keunggulan layanan

terhadap kualitas pelayanan.

yang diberikan oleh perusahaan memberikan

Jochen Wirtz

Dari hasil penelitian sebelumnya yang di

hasil yang kurang, sama atau lebih dengan apa

teliti oleh Susena (2013) menyatakan hasil

yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh

penelitian korelasi rank spearman memiliki

pelanggan.

korelasi sebesar 0,701 artinya antara kualitas

Dalam

penelitian

berikutnya

mereka

pelayanan dengan kepuasan pelanggan Bengkel

menemukan tingkat korelasi yang tinggi antara

Cender Motor memiliki hubungan yang kuat , ini

beberapa

berarti bahwa semakin tinggi pelayanan yang

mengkonsolidasikannya kedalam 5 dimensi yang

diberikan akan semakin tiggi pula tingkat

luas.

kepuasan dari para pelanggan bengkel.

1. Tangible (Penampilan unsure fisik)

Dari hasil penelitian sebelumnya yang di
teliti oleh Septiani (2017) menyatakan Hasil

variabel

dan

akhirnya

2. Reliability (Kinerja yang dapat diandalkan dan
akurat)

penelitian ini mengungkapkan kualitas pelayanan

3. Responsiveness (Kecepatan dan kegunaan)

mempunyai hubungan yang positif dengam

4. Assurance

kepuasan pelanggan Bengkel Honda Harika
Bogor.

keamanan,

kompetensi dan kesopanan)
5. Emphaty (Akses mudah, komunikasi yang

Dari hasil penelitian sebelumnya yang di
teliti

(Kredibilitas,

oleh

Gunawan

pada

tahun

(2017)

baik dan pemahaman pelanggan)
Kualitas pelayanan sangat penting bagi

menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang

perusahaan

untuk

menciptakan

meliputi bukti fisik, kehandalan , daya tanggap,

pelanggan.Untuk mengukur kepuasan pelanggan

jmainan dan empati dengan kepuasan pelanggan

terdapat tiga indikator yaituMenurut Hawkins

memiliki hubungan yang kuat dan positif,

dan Lonney dikutip dalam Tjiptono (2010:101)

kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan akan

1. Kesesuaian harapan

terlihat pada saat bagaimana keunggulan layanan

2. Minat berkunjung kembali

yang diberikan oleh perusahaan memberikan

3. Kesediaan merekomendasikan.
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2. Data sekunder

Kontelasi Penelitian
Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan

Data sekunder mengacu pada informasi yang

Kepuasan Pelanggan

dikumpulkan dari sumber yang telah ada.
Data ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu
catatan atau dokumentasi Bengkel Mobil Auto
Speed, internet dan lain-lain.
Operasionalisasi Variabel

Gambar
Kontelasi Penelitian

Operasionalisasi variabel adalah penentuan
construc sehingga menjadi variabel yang dapat

METODE PENELITIAN

diukur.

Jenis Penelitian

Operasional variabel dalam penelitian ini

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis
penelitian korelasional yang bertujuan mencari
hubungan antara dua variabel yakni kualitas

adalah sebagai berikut :
1. Variabel independent merupakan variabel
yang

pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada

variabel

dependen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

Bengkel Mobil Auto Speed metode penelitian

independen adalah kualitas pelayanan.

dalam penelitian ini adalah studi kasus dalam
teknik penelitian yang digunakan adalah stastistik

mempengaruhi

2. Variabel dependent merupakan variabel yang
dapat dipengaruhioleh variabel independen.

observasi, wawancara dan kuesioner.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
Jenis dan Sumber Data Penelitian

dependen adalah kepuasan pelanggan.

Jenis Data Penelitian
Jenis
penelitian

data
ini

yang

adalah

digunakan

data

kualitatif

dalam

Metode Penarikan Sample
Penelitian

yang

merupakan data primer dan sekunder. Dimana
sumber data penelitian berupa data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari
pelanggan Bengkel Mobil Auto Speed dan data
yang diperoleh dari manajemen perusahaan. Data
sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu

ini

menggunakan

metode

penarikan sample dengan tekhnik sampling
nonprobabilitas

(non

probability

sampling)

dimana semua elemen populasi tidak memiliki
kesempatan yang sama untuk menjadi sample.
untuk menentukan sample peneliti menggunakan
rumus issac dan michael sebagai berikut :

internet dan perpustakaan.
Sumber Data Penelitian

Keterangan :

1. Data primer

s

= Jumlah sample

Data primer mengacu pada informasi yang

N

= Jumlah populasi

diperoleh yaitu kuesioner dan pengamatan

λ2 = Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf
kesalahan 1%, 5% dan 10%

atau observasi. Observasi dan kuesioner yang
diisi oleh responden secara langsung kepada

d

= 0,1

pelanggan Bengkel Mobil Auto Speed.

P

= Q = 0,1
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Tabel
Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu
Dengan Taraf Kesalahan, 1, 5, dan 10 %

Auto Speed. Adapun cara yang dilakukan
dalam pengumpulan data primer ini adalah :
a. Wawancara
Cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan

bertanya

jawaban

yang

dan

mendengarkan

langsung

diberikan

responden
b. Kuesioner
Merupakan tekhnik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara member
seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk diisi dan
dijawab.
Tabel
Data Pelanggan Bengkel Auto Speed
Tahun 2014 – 2017

pengumpulan

kombinasi

pertanyaan

data

dengan

tertutup

dan

pertanyaan terbuka, yang diberikan kepada
responden

secara

langsung

sehingga

didapatkan keobjektifan data yang tepat.
Data yang dikumpulkan meliputi identitas
Sumber : Bengkel Mobil Auto Speed (diolah oleh peneliti) Tahun 2018

Populasi yang digunakan dalam penelitian

responden

serta

tanggapan

pelanggan

mengenai kualitas dan kepuasan.

ini yaitu populasi dari pelanggan pada tahun 2017

Pertanyaan-pertanyaan pada angket tertutup

yaitu populasi sebanyak 344 dengan tingkat

dibuat dengan skala Likert dengan skor 1-4

kesalahan yang digunakan sebesar 10%, maka

skor 1- 4 digunakan peneliti karena lebih

jumlah sampel yang di diperoleh berdasarkan

sederhana dan memiliki nilai tengah yang

table sebanyak 155 sampel. adapun sample yang

digunakan

akan di ambil berupa orang yang sudah

keraguan atau netral dalam memilih jawaban.

mengunjungi bengkel lebih dari 2 kali .

Oleh karena itu skla Likert ini biasa

Metode Pengumpulan Data

digunakan di Indonesia untuk mengukur

untuk

menjelaskan

keraguan-

dalam

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang.

penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara

Untuk analisis kuantitatif, maka jawaban itu

berikut uraiannya :

dapat diberi skor yang ditunjukan pada table

1. Data Primer

berikut :

Metode

pengumpulan

data

Data primer dalam penelitian ini dilakukan
dengan beberapa cara penelitian lapangan atau
langsung,
pengamatan

dimana
langsung

penulis

Tabel
Skala likert

melakukan

kelokasi

dimana

peneliti akan dilakukan yaitu Bengkel Mobil

Sumber : Sugiyono, (2011:107)
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2. Data Sekunder

2.

Uji Reabilitas

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan

Untuk menguji reabilitas pada penelitian ini

cara manual yaitu dengan membaca hingga

digunakan teknik analisis formula Alpha

memfotocopy buku-buku dan media masa

Cronbach's. Rumus alpha digunakan untuk

cetak lainnya, Literatur-Literatur, jurnal dan

alternative jawaban yang lebih dari dua

dari

rumus berikut ini:

perusahaan

yang

terkait,

dan

mengumpulkan data dengan mendownload
r11 =

dari media online (internet).
Uji Validitas dan Uji Reabilitas
Analisis

data

k

2
b
2
t

1

k 1

Dimana :

merupakan

proses

r11

= Reabilitas Instrument

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

k

= Banyaknya Butir Pertanyaan

mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan

σt²

= Varian Total

menggunakan aplikasi komputer Excel dan

∑σb² = Jumlah Deviasi Standar Butiran

Statistical Program For Social Science (SPSS)

Suatu angket penelitian dinyatakan reliable

23.
1.

atau handal jika jawaban seseorang terhadap
Uji Validitas
Analisis

suatu pernyataan atau konsisten atau stabil dari

ini

dilakukan

dengan

tujuan

menguji apakah data atau tiap pertanyaan
yang

didapat

sesuai

dengan

kondisi

populasinya.Wijaya (2011:85).
Dengan

menggunakan

waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable
jika memiliki Cronbach alpha > 0,6.
Metode Pengolahan / Analisis Data
Analisis Statistik Deskriptif

rumus

sebagai

berikut:

Analisis Statistik Deskriptif digunakan
untuk

n XY

rxy =

n X

2

X

X Y
2

n Y

2

menganalisis

data

dengan

cara

mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang

Y

2

telah berkumpul sebagaimana adanya, tanpa

Dimana:

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X

untuk umum.

dan Y

Tanggapan Total Responden

X

= Variabel bebas kualitas pelayanan

Y

= Variabel terikat kepuasan pelanggan

n

= Periode Waktu

=

Skor Total Hasil Jawaban Responden
Skor Tertinggi Responden

100%

Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan
berkorelasi

positif

maka

butir

atau

pertanyaan tersebut valid. Atau dengan kata
lain item pertanyaannya valid apabila skor
item pertanyaan yang dimiliki korelasi
positif dan signifikan.

Korelasi Rank Spearman
Korelasi Rank Spearman digunakan untuk
mencari

hubungan

atau

untuk

menguji

signifikansi hipotesis asosiatif bila masingmasing variabel yang dihubungkan berbentuk
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ordinal, dan sumber data variabel tidak harus

1.

Hipotesis Statistik
Ho : ρ ≤ 0 Tidak ada hubungan positif

sama. Adapun rumus Korelasi Rank Spearman
sebagai berikut:

antara kualitas pelayanan dengan
kepuasan pelanggan

6 di 2
rs = 1
n n2 1

Ha : ρ > 0 ada hubungan positif antara
kualitas pelayanan dengan kepuasan

Dimana :

pelanggan

rs

= koefisien korelasi spearman

2.

Mencari Ztabel

di

= perbedaan ranking antara pasangan data

3.

Mencari Zhitung dengan rumus :

∑

= notasi jumlah

N

= banyaknya pasangan data

Zhitung =

Setelah dihitung koefisien korelasi, maka

Rs
1/ n 1

Dimana :

dilakukan interpretasi koefisien korelasi tersebut.

rs = Koefisien korelasi rank spearman

Tabel
Interpretasi Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel
Menentukan Ho diterima atau Ho
ditolak berdasarkan hasil pengujian dengan
kriteria :

Sumber : Sugiyono, 2017

1.

Koefisien Determinasi (R²)

ditolak

Analisis determinasi atau nilai koefisien
determinasi

(R²)

menunjukan

artinya tidak hubungan positif dengan antara

presentase

kualitas

pengaruh semua variabel diferensiasi produk
terhadap

variabel

Jika Zhitung ≤ Ztabel maka Ho diterima dan Ha

keputusan

pembelian.

pelayanan

dengan

kepuasan

pelanggan.
2.

Jika Zhitung > Ztabel maka Ho ditolak dan Ha

Menjelaskan besarnya kontribusi yang diberikan

diterima

variabel biaya promosi terhadap variabel volume

Artinya ada hubungan positif antara kualitas

penjualan. Rumus koefisien determinasi dapat

pelayanan dengan kepuasan pelanggan.

ditunjukan sebagai berikut :
KP = r² x 100%
Dimana:
KP =

Koefisien

penentu

atau

koefisien

determinasi
r²

=

Koefisien korelasi

Gambar
Kurva Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah nyata atau tidak
kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan
maka dilakukan uji hipotesis koefisien korelasi
sebagai berikut :
Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan |
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Hubungan

Kualitas

Pelayanan

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan

Dengan

Kepuasan Pelanggan Pada Bengkel Mobil

bahwa

Auto Speed

kepuasan

Berikut adalah tabel hubungan antara

a.

sebesar

dapat

mempengaruhi

20,61%,

sedangkan

sisanya sebesar 79,39% dipengaruhi oleh

variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan
pelanggan :

pelayanan

factor lain di luar kualitas pelayanan.
c.

Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah hipotesis yang

Korelasi Rank Spearman

Tabel
Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan
Pelanggan Pada Bengkel Mobil Auto Speed

dibuat dapat diterima atau ditolak dan
adakah hubungan kualitas pelayanan dengan
kepuasan pelanggan, maka dilakukan uji
hipotesis koefisien korelasi :
Ztabel =1,658 (menggunakan taraf nyata
10%)

Sumber : output SPSS 23, 2018
Hasil perhitungan korelasi menjelaskan

Zhitung = r n 1 = 0,545 155

tentang nilai koefisien korelasi dan nilai

12,410 = 6,5945

signifikasi

Nilai Ztabel :

antara

variabel

kualitas

1 = 0,545 x

pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Dari

Ho : ρ = 0 Tidak ada hubungan positif

output SPSS diatas dapat diketahui dari

antara kualitas pelayanan dengan

korelasi antara variabel kualitas pelayanan

kepuasan pelanggan

dengan kepuasan pelanggan didapat nilai
koefisien sebesar 0,454.
Tabel
Interpretasi Koefisien Korelasi

Karena nilai koefisien berada pada rentang
0,40 – 0,599 maka dapat disimpulkan bahwa
hubungan antara kualitas pelayanan dengan
kepuasan pelanggan adalah sedang.
b.

Nilai Zhitung :

Koefisien Determinasi

Hi : ρ> 0 Ada hubungan antara kualitas
pelayanan

dengan

kepuasan

pelanggan.

Gambar
Kurva Pengujian Hipotesis

Berdasarkan perhitungan zhitung diperoleh
nilai 6,5945 yang menyatakan bahwa zhitung> ztabel
maka Ho ditotak dan Hi diterima, artinya ada

KD = r2 x 100%

hubungan positif antara kualitas pelayanan

KD = 0,4542 x 100%

dengan kepuasan pelanggan.

KD = 0,206116 x 100% = 20,61%
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kriteria puas. Dimana semakin baik kualitas

Interpretasi Hasil Penelitian
Hubungan

antara

kualitas

yang diberikan oleh perusahaan maka

pelayanan

dengan kepuasan pelanggan adalah sedang,

pelanggan

kontribusi kualitas pelayanan dengan indikator

dengan apa yang diperoleh.

bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability),

2.

akan

semakin

merasa

puas

Dari hasil penelitian mengenai kualitas

jaminan

pelayanan terdapat nilai yang paling rendah

(assurance), dan empati (empathy) dengan

yaitu pada sub variabel Realibility dengan

kepuasan pelanggan Bengkel Mobil Auto Speed

indikator Karyawan memberikan layanan

sebesar 20,61 % dan sisanya sebesar 79,39%

sesuai dengan waktu yang mereka janjikan .

dipengaruhi oleh faktor lainnya setelah dilakukan

adapun mengenaik kepuasan pelanggan

uji hipotesis ternyata memang terdapat hubungan

terdapat nilai yang paling rendah yaitu pada

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan

indikator

pelanggan sesuai dengan penelitian sebelumnya

yaitu Menyarankan teman atau kerabat

yaitu penelitian dari Gunawan pada tahun (2017)

untuk menggunakan jasa service Mobil di

menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang

Bengkel Mobil Auto Speed, karena nilai dan

meliputi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,

manfaat yang didapat setelah menggunakan

jmainan dan empati dengan kepuasan pelanggan

sebuah jasa.

daya

tanggap

(responsiveness),

memiliki hubungan yang kuat dan positif,

3.

kesediaan

merekomendasikan

Adapun hasil pengujian statistik koefisien

kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan akan

korelasi rank spearman sebesar 0,454 dan

terlihat pada saat bagaimana keunggulan layanan

nilai signifikannya 0,000 < 0,05 yang artinya

yang diberikan oleh perusahaan memberikan

terdapat hubungan yang positif dan sedang

hasil yang kurang, sama atau lebih dengan apa

antara variabel kualitas pelayanan dengan

yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh

kepuasan pelanggan dengan . Hubungan

pelanggan.

yang positif menandakan semakin baik
kualitas

Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kualits pelayanan, untuk mengetahui tingkat
kepuasan pelanggan dan untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan kualitas pelayanan dengan
kepuasan pelanggan pada Bengkel Mobil Auto

Berdasarkan

hasil

penelitian

pelayanan yang ada pada Bengkel

kualitas
Mobil

Auto Speed tergolong baik dibuktikan
dengan tingkat kepuasan pelanggan yang
diberikan

kepuasan

yang

semakin

diterima

baik

pula

pelanggan

/

pelanggan semakin puas . karena kualitas
pelayanan

dengan kepuasan pelanggan

terdapat hubungan maka demikian sesuai
dengan

hipotesis

hasil

penelitian

atau

hipotesis dapat diterima.

Speed.
1.

pelayanan

oleh

Bengkel

berada

dalam
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