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ABSTRAK
Septy Hasnasari S, 021114007. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT.
Moda Daya Trasindo, Pembimbing Oktori Kiswati Zaini, S.E., M.M dan Co. Pembimbing Salmah,
S.E., M.M.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh variabel kualitas pelayanan yang
terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible secara bersama-sama dan
parsial tehadap tingkat kepuasan pelanggan. Serta untuk mengetahui variabel dari kualitas pelayanan
yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah explanatory survey. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 195 orang responden yang
merupakan pelanggan PT. Moda Daya Trasindo. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner.
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik puposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan.
Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Kepuasan pelanggan
Bisnis pengiriman ekspres dan logistik di

PENDAHULUAN
Perkembangan dunia di tandai dengan arus
globalisasi di segala bidang yang membawa
dampak

cukup

perekonomian
informasi

besar

perkembangan

Indonesia.

dan

penyediaan

bagi

jasa

teknologi

Perkembangan
dalam

menuntut

bidang

tersedianya

pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat
ini. Diantaranya kebutuhan akan kecepatan
pelayanan,

pengiriman

maupun

penerimaan

layanan jasa, informasi, barang dan dokumen.
Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah
penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan
akan

jasa

pengiriman

barang.

Banyaknya

penduduk yang saling mengirim barang dari
tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi
sangat penting.

Indonesia diprediksi akan terus tumbuh seiring
menjamurnya e-commerce. Syarifuddin, Direktur
Eksekutif Asperindo menyatakan, “ada dua
faktor lain yang membuat industri pengiriman
barang terus tumbuh. Pertama, bisnis kirim
mengirim barang akan selalu ada selama
perdagangan ada. Pasalnya, belum ada teknologi
yang mampu memindahkan barang fisik dari satu
temapt ke tempat yang lain tanpa perantara.
Kedua, volume pengiriman barang di Indonesia
selalu meningkat sebesar 14,7% setiap tahun.
Bahkan pada tahun lalu nilainya mencapai Rp
2.105 triliun. Itu hampir sama dengan APBN
Indonesia,” katanya. (www.bisnis.com/2017).
Perusahaan pengiriman jasa bersaing untuk
memberikan

pelayanan

terbaik

kepada

pelanggan. Layanan yang ditawarkan perusahaan
pengiriman bervariasi. Ada yang menawarkan
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tujuan pengiriman ke luar kota di Indonesia dan

perekonomian disamping produk dalam artian

berbagai negara di dunia, tetapi ada juga yang

(fisik).

hanya menawarkan pengiriman ke tujuan-tujuan

Semakin maju tingkat peradaban dan

tertentu. Hal ini menjadikan daya saing antar

tingkat perubahan ekonomi masyarakat, maka

perusahaan semakin ketat, sehingga di butuhkan

jasa atau service menjadi bagian dari kebutuhan

strategi untuk men1gatasi persaingan tersebut

hidupnya. Dinegara-negara maju sektor jasa telah

agar menjadi pilihan utama pelanggan.

berkembang dengan pesat, mulai dari jasa

Setiap perusahaan dituntut untuk membuat

perbankan, jasa pendidikan, jasa konsultasi

pelanggan merasa puas dengan memberikan

bisnis, jasa keamanan, jasa percetakan, jasa

penawaran dan pelayanan yang lebih baik,

kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian pula di

mengingat perusahaan harus mampu untuk

negara

mempertahankan

berkembang.

persaingan

posisi

yang

pasarnya

semakin

ditengah

ketat.

Untuk

memenangkan persaingan, perusahaan harus
mampu memberi kepuasan pada pelanggan.
Upaya-upaya
perusahaan

yang
untuk

akan

dilakukan

memuaskan

oleh

kebutuhan

Indonesia

sektor

Berikut

jasa
ini

telah

mulai

sebuah

data

pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
pada tahun 2015 – 2017.
Tabel
Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
Per Sektor Pada Tahun 2015 – 2017

konsumen dengan berbagai strategi dan berbagai
cara dengan harapan agar pelanggan merasa puas
dan selanjutnya mau untuk datang kembali.
Apabila

konsumen

telah

berubah

menjadi

konsumen yang loyal karena merasa puas
kebutuhannya telah terpenuhi maka konsumen
Sumber : Data diolah BPS, 2017

tidak akan pindah ke perusahaan lain.
Seperti dalam situasi kompetisi saat ini,

Tabel 1 menunjukkan adanya pertumbuhan

perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk

antara produk domestik bruto per sektor, pada

mengubah stategi pemasarannya.

Persaingan

masa periode tahun tersebut. Hal ini menunjukan

bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan pada

perkembangan industri per sektor setiap tahunnya

saat ini semakin ketat sehingga menuntut

mengalami peningkatan yang positif. Dalam hal

manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam

ini jasa transportasi dan logistik mengalami

menentukan strategi pemasaran agar dapat

kenaikan pada tiap tahunnya pada kurun waktu

memenangkan

semakin

2015 – 2016 terjadi kenaikan sebesar 15%, dan

kompetitif. Perubahan dan kemajuan secara tidak

ditahun 2017 kenaikan 18% dibandingkan tahun

langsung akan mempengaruhi suatu perubahan

sebelumnya.

persaingan

yang

Dalam ruang lingkup bisnis pasti akan

dalm mempertahankan pangsa pasar, akibat
timbulnya persaingan antar perusahaan dalam

mengalami

menawarkan produknya dipasar. Pada saat ini

perusahaan lain yang menjual produk serupa.

produk yang berupa jasa telah menjadi bagian

Persaingan dalam kegiatan proses pemasaran

yang

tidak

cukup

dominan

pegaruhnya

didalam

dapat

kondisi

di

persaingan

hindari.

terhadap

Perusahaan

harus

menerapkan strategi pemasaran dengan melihat

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 2

Manajemen
kondisi internal yang berada dalam lingkungan

Trasindo dituntut untuk lebih meningkatkan mutu

perusahaan maupun kondisi eksternal pesaing.

layanannya atau memberikan tingkat kepuasan

PT. Moda Daya Trasindo (MDT) mempunyai

yang baik atau dinikmati oleh pelangganya.

beberapa pesaing untuk mendapatkan pelanggan.

Pelanggan akan turut menentukan besar kecilnya

PT. Dwi Mitra Investama (DMI), merupakan

laba yang diperoleh perusahaan.

pesaing

yang

mencakup

JABODETABEK

(Jakarta,

diwilayah

Bogor,

Kualitas

layanan

harus

mulai

dari

Depok,

kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi

Tangerang, dan Bekasi) dan Jawa Tengah.

konsumen. Sekarang ini pelanggan semakin

Berikut ini adalah data pelanggan dari kompetitor

piawai dalam permintaan mereka dan menuntut

sejenis.

standar pelayanan yang tinggi. Menyadari akan

Tabel
Data Pelanggan PT. Moda Daya Trasindo dengan
PT. Dwi Mitra Investama Pada tahun 2015-2017

arti pentingnya menjalin hubungan baik dengan
konsumen

dan

terhadap

Dari data di atas dapat dilihat bahwa
adanya

persaingan

antar

jasa

transportasi

pemahaman

kebutuhan-kebutuhan

pelanggannya.
Sumber : Data diolah PT. Moda Daya Trasindo dan Survei, 2017

meningkatkan
Dalam

para

memperhatikan

jasa

pelayanan yang baik kepada pelanggan perlu
diperhatikan

kriteria

penentu

pelayanan.

Pelayanan

kualitas

yang

jasa

bertujuan

(ekspedisi) pada tahun 2015 – 2017. Adapun

memperoleh kepuasan pelanggan bukanlah suatu

jumlah penurunan pelanggan PT. Moda Daya

yang mudah untuk dilakukan, sering didapati

Trasindo

2017.

masalah-masalah dalam pengelolaan pelayanan

Sedangkan PT. Dwi Mitra Investama mengalami

sebuah perusahaan ketidakberhasilan memuaskan

kenaikan

sebagian besar pelanggan mereka.

pada
pada

pelanggan,

dan

tahun

2016

sampai

tahun 2016 sebanyak 513
ditahun

2017

mengalami

penurunan sebanyak 451 pelanggan.
Tabel
Perkembangan Penjualan
PT. MODA DAYA TRASINDO
Pada tahun 2015-2017
*dalam ratusan juta

Selain permasalahan tersebut, terdapat juga
keluhan-keluhan dari para pelanggan, diantaranya
sebagai berikut :
Tabel 4
Keluhan Pelanggan
Pada tahun 2015-2017

Sumber : Data Keluhan Pelanggan PT. Moda Daya Trasindo, 2017

Data keluhan pelanggan yang masuk ke
Sumber : PT. Moda Daya Trasindo, 2017

PT. Moda Daya Trasindo, dimana terjadi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa

kenaikan jumlah keluhan pelanggan pada tahun

penjualan PT. Moda Daya Trasindo mengalami

2016. Selama setahun perusahaan memberikan

peningkatan ditahun 2015 – 2016 sebesar 2%.

standar keluhan konsumen yang masuk maksimal

Namun, terjadi penurunan pada tahun 2017

sebesar 200 keluhan, namun dari table diatas

sebesar (-32%). Hal tersebut PT. Moda Daya
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dapat dilihat bahwa keluhan yang masuk lebih

jasa dapat mempengaruhi kepuasan konsumen

dari 200 yaitu sebanyak 217 ditahun 2015 dan

dalam menikmati manfaat dari jasa yang

230 ditahun 2016 keluhan. Keluhan yang paling

ditawarkan.

banyak masuk keperusahaan yaitu pada kualitas

Menurut

Parasuraman,

Zeithaml,

dan

pelayanan jasa terhadap barang yang dikirimkan.

Berry (1998) dikutip dalam Fandy Tjiptono

Artinya PT. Moda Daya Trasindo belum mampu

(2016:137), kualitas pelayanan terdiri dari 5

memberikan pelayanan terbaik kepada para

dimensi yaitu, sebagai berikut :

pelanggannya.

1. Reliability (kehandalan)

Kepuasan pelanggan merupakan faktor

2. Responsiveness (ketanggapan)

yang sangat menentukan dalam pemasaran,

3. Assurance (jaminan dan kepastian)

sebaliknya

4. Emphathy (empati)

kekecewaan

pelanggan

dalam

memberi layanan bisa menjadikan kehancuran
perusahaan di masa mendatang. Dalam pasar
yang

tingkat

persaingannya

cukup

tinggi,

5. Tangibles (bukti fisik)
Berdasarkan identifikasi dimensi kualitas
pelayanan

tersebut

dibandingkan

kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan

dengan

saling berhubungan, yang artinya bila ada usaha

pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2016:227)

dari perusahaan untuk meningkatkan kepuasan

adalah

tingkat

perasaan

seseorang

pada pelanggan pelanggan juga akan meningkat

membandingkan

(kinerja

atau

begitu pula sebaliknya bila perusahaan atau

dirasakan dibandingkan dengan harapannya.

badan

usaha

pelanggan

menurunkan

maka

kepuasan

secara otomatis

pada

kepuasan

pelanggan juga akan menurun.

kepuasan

kemudian

Apabila

yang

pelanggan.

Kepuasan
setelah

hasil)

dirasakan

yang

konsumen

melebihi dari apa yang diharapkan, berarti
konsumen telah terpenuhi kepuasannya. Bila

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut

konsumen telah merasa puas, biasanya akan

maka penulis tertarik untuk mengambil judul

melakukan

“Pengaruh

Kualitas

merekomendasikan kepada pihak lain terhadap

Kepuasan

Pelanggan

Pelayanan
PT.

Terhadap

Moda

Daya

pembelian

ulang

atau

produk atau jasa tersebut bila dikemudian hari
muncul kebutuhan yang sama.

Trasindo”

Berdasarkan dari kerangka pemikiran,

Kerangka Pemikiran
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh
perusahaan

merupakan

kebutuhan

dan

upaya

keinginan

pemenuhan

konsumen

maka dapat dibuat konstelasi penelitian sebagai
berikut :

serta

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi
harapan konsumen. Kualitas layanan harus
dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir
pada persepsi konsumen. Semua pihak yang
membeli

dan

memberikan

mengkonsumsi

penilaian

yang

jasa

akan

berbeda-beda

terhadap kualitas layanan. Peneliti berpendapat
bahwa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

Gambar
Konstelasi Penelitian

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dari tujuan
penelitian maka hipotesisnya sebagai berikut:
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Hipotesis 1 :

Hipotesis 2 :

Kualitas pelayanan pada PT.

Sumber data penelitian ini adalah data

Moda Daya Trasindo kurang

yang diperoleh dari responden, dimana responden

baik.

akan memberikan respon yang baik berupa verbal

Kepuasan Pelanggan pada PT.

maupun

Moda Daya Trasindo kurang

pertanyaan dan kuisioner yang diajukan.

baik.
Hipotesis 3 :

sebagai

tanggapan

atas

Adapun jenis data yang digunakan dalam

Terdapat

pengaruh

signifikan

antara

yang
kualitas

pelayanan

(reliability,

responsiveness,

assurance,

emphaty,

tertulis

tangibles)

dengan

penelitian adalah sebagai berikut (Supriyanto dan
Mahfud, 2010:294) :
1. Data primer adalah data yang diambil dan
dikumpulkan secara langsung dari jawaban

kepuasan pelanggan pada PT.

responden melalui kuisioner. Penelitian ini

Moda Daya Trasindo.

data primer diperoleh dengan menyebarkan
kuisioner kepada pelanggan.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

2. Data sekunder adalah data yang diolah dalam
bentuk naskah tertulis atau dokumen. Dalam

Jenis penelitian ini adalah verifikatif

penelitian ini data sekunder adalah data yang

dimana peneliti menganalisa pengaruh antar

diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan,

variabel independent dan dependent. Metode

maupun sumber jurnal, dan lainnya.

penelitian yang digunakan adalah explanatory
survey yaitu, metode yang bertujuan untuk

Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu

menguji hipotesis, yang umumnya merupakan

variabel

penelitian yang menjelaskan fenomena dalam

dependent (terikat). Dalam penelitian ini yang

bentuk hubungan variabel independent dan

merupakan

dependent.

pelayanan pada pelanggan (X), sedangkan yang

Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis data yang diteliti adalah data
kuantitatif, yang dimana sumber data kuantitatif
diperoleh melalui dari hasil observasi, pengisian
kuisioner dari responden mengenai variabel yang

independent

variabel

(bebas)

bebas

dan

adalah

variabel

kualitas

merupakan variabel terikat adalah kepuasan
pelanggan (Y). Dalam hal ini variabel kualitas
pelayanan konsumen mempengaruhi variabel
kepuasan konsumen dan ini dijelaskan dengan
menggunakan analisis statistik.

diteliti.

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 5

Manajemen
Tabel
Operasionalisasi Variabel
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan
PT. Moda Daya Trasindo
No.
1.

Variabel

Indikator

Kualitas
Pelayanan

Reliability
(kehandalan)
Responsiveness
(daya tanggap)
Assurance
(jaminan)

Empathy
(empati)

Tangible (bukti
fisik)
2.
Kepuasan
Pelanggan
(Y)




Kinerja
Harapan
































Ukuran
Waktu pengiriman barang yang tepat waktu
Kecepatan dalam mengirim barang
Tidak adanya kekurangan barang
Tidak adanya kerusakan barang
Kesediaan dalam melayani pelanggan
Tanggap dalam memberikan informasi
Ketanggapan dalam pelayanan secara langsung
Karyawan yang berpengetahuan akan pelayanan yang tersedia
Sopan dalam melayani pelanggan
Sikap yang baik dengan pelanggan
Terampil dalam melayani pelanggan
Memiliki reputasi yang baik
Berupaya memahami pelanggan
Kemudahan dan jelas dalam menyampaikan informasi
Kemudahan dalam dihubungi
Berupaya mengenal pelanggan
Selalu dapat dihubungi
Hubungan dengan konsumen
Variasi jenis kendaraan (ukuran)
Kondisi dan kelengkapan K3 kendaraan
Aplikasi (TT) yang mudah diakses
Kantor yang letaknya strategis
Kebersihan gedung
Kerapihan pegawai
Terpenuhinya keinginan pelanggan
Informasi dan pelayanan yang sesuai keinginan pelanggan
Kinerja telah sesuai dengan harapan pelanggan
Rasa senang dengan proses pelayanan
Sesuai dengan harapan pelanggan
Fasilitas dan kenyamanan telah sesuai harapan pelanggan

Skala
Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Metode Penarikan Sampel
Menurut Sugiono (2013:115) mengatakan
populasi merupakan wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
Dari perhitungan diatas mendapatkan hasil

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.

193,014 atau dibulatkan menjadi 195 responden

Populasi penelitian dalam penyusunan

yang nantinya akan disebar oleh peneliti dan

skripsi ini adalah konsumen yang terdapat pada

menggunakan metode purposive sampling yang

PT. Moda Daya Trasindo, yaitu sebanyak 373

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel

pelanggan (N) pada tahun 2017.

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang

Untuk menentukan jumlah sampel dalam

sesuai

dengan

tujuan

dapat

penelitian

random sampling dengan jumlah populasi (N)

diharapkan

menjawab

dapat diketahui secara pasti, salah caranya adalah

penelitian.

dengan menerapkan metode Slovin. Informasi

Metode Pengumpulan Data

sehingga

permasalahan

yang diperlakukan adalah jumlah populasi (N)

Untuk memperoleh data secara terperinci

dan tingkat kesalahan (e=error) dalam penetuan

dan baik, maka peneliti menggunakan beberapa

sampel (n).

metode, yaitu data primer (kuisioner), dan data

Pupolasi : N
= 373 pelanggan
Kesalahan (error) : e
= 0,05 (atau 5 persen)
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sekunder (wawancara dan dokumentasi), sebagai

informasi sebagai sumber data dalam

berikut :

penelitian.

1. Data Primer

2) Media Cetak

a. Kuisioner
Teknik

Buku,
yang

digunakan

dalm

riset

jurnal,

penelitian

terdahulu,

sebagai sumber informasi dan data

lapangan ini dengan memberikan kuisioner

dalam penelitian.

tertutup atau angket berisikan sejumlah

3) Media masa online

pertanyaan yang tertulis guna mendapatkan

Data yang diperoleh dari situs web,

informasi

internet

dari

responden.

Kuisioner

merupakan jenis data kuantitatif adalah
data

mengenai

jumlah,

tingkatan,

perbandingan, yang berupa angka-angka.
Penelitian ini menggunakan skala likert,
skala ini mengukur persetujuan atau
ketidaksetujuan

responden

terhadap

serangkaian pertanyaan yang mengukur
suatu objek (Supriyanto dan Machfudz,
2010:204),

yang

nantinya

dapat

menggunakan scoring atau nilai perbutir,
dari jawaban berkisar antara :

2. Data Sekunder

data

pendukung

sumber data dalam penelitian.
Metode Pengolahan / Analisis Data
Uji Deskriptif
Dalam penelitian ini, analisis deskrptif
menjelaskan mengenai karakteristik responden
yang digunakan. Yaitu metode yang dilakukan
untuk menafsirkan data-data dan keterangan yang
diperoleh

dengan

cara

mengumpulkan,

menyusun, dan mengklasifikasikan data-data
yang diperoleh yang selanjutnya dianalisis
sehingga

Tabel
Bobot Jawaban Skala Likert
Jawaban
Bobot
Sangat Setuju (SS)
4
Setuju (S)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
1

sebagai

diperoleh

gambaran

yang

jelas

mengenai masalah yang diteliti. Ilmu statistik ini
digunakan untuk menganalisis data dengan cara
mendeskripsikan

atau

menggambarkan

bagaimana adanya tanpa maksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Uji Analisis Data

a. Wawancara

Uji Validitas

Melakukan wawancara secara langsung

Uji validitas adalah akurasi alat ukur

maupun melalui media telepon, dengan

terhadap

mengadakan tanya jawab yang berada

reliabilitas alat ukur itu sendiri. Ini artinya bahwa

dalam objek yang diteliti sebagai sumber

alat ukur harus lah memiliki akurasi yang baik

data dalam penelitian. Dan metode ini

terutama

merupakan jenis data kualitatif berupa

digunakan sehingga validitas akan meningkatkan

uraian/ penjelasan mengenai variabel yang

bobot kebenaran data yang diinginkan peneliti,

diteliti.

maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur

b. Dokumentasi

yang

diukur

apabila

alat

walaupun

ukur

dengan

tersebut

yang

apa yang ingin diukurnya dengan bantuan SPSS.

1) Data perusahaan

Untuk mengetahui penelitian valid atau tidak. Uji

Data diperoleh dari internal perusahaan

validitas

yang

ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala,

diolah

guna

mendapatkan

item

digunakan

untuk

mengukur
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apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah

Dari hasil data diatas menyatakan bahwa

tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur,

semua indikator yang digunakan untuk mengukur

atau bisa dilakukan penilaian langsung dengan

variabel kualitas pelayanan dari 24 pernyataan

metode korelasi person atau metode corrected

yang terdapat pada kuesioner yang digunakan

item total coralation.

dalam

Metode uji validitas ini dengan cara
mengkolerasikan

masing-masing

skor

item

penelitian

ini

mempunyai

koefisien

korelasi yang lebih besar dari rtabel = 0,361 (nilai
rtabel untuk n=30), sehingga semua indikator

dengan skor total item. Skor total item dengan

tersebut dinyatakan valid.

penjumlahan

Tabel
Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Pelanggan (Y)

dari

keseluruhan

item.

Suatu

kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada

Item-Total Statistics

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Dalam
hal ini penulis menggunakan rumus pearson
product moment adalah :

r=

Sumber : Output SPSS 24

n XY. X Y
n. X 2

Dengan

X 2 . n. Y 2
pengujian

Dari hasil data diatas menyatakan bahwa
semua indikator yang digunakan untuk mengukur

validitas

variabel kepuasan pelanggan dari 6 pernyataan

instrumen dilakukan dengan menggunakan SPSS

yang terdapat pada kuesioner yang digunakan

Statistic dengan kriteria berikut :

dalam

1. Jika r

korelasi yang lebih besar dari r

hitung

n=30

Y2

> 0,361, maka pertanyaan tersebut

dinyatakan valid.
2. Jika r

hitung

< 0,361, maka pertanyaan tersebut

penelitian

ini

mempunyai
tabel

koefisien

= 0,361 (nilai

r tabel untuk n=30), sehingga semua indikator
tersebut dinyatakan valid.

dinyatakan tidak valid.
Uji Reliabilitas
Tabel 7
Hasil Pengujian Validitas Kualitas Pelayanan (X)
Item-Total Statistics

Reliabilitas suatu alat pengukur, semakin
stabil

pula

alat

pengukur

tersebut.

Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu
(Ghozali, 2001). Uji reliabilitas adalah uji
statistic yang digunakan dengan menentukan
relibilitas pada serangkaian pertanyaan dalam
mengukur suatu variabel, untuk mengetahui
apakah

suatu

variabel

reliabel

digunakan uji Cronbach Alpha (

atau

tidak

, yaitu untuk

menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali
pengukuran. Variabel dikatakan reliabel jika
memberikan nilai koefisien Alpha lebih besar
Sumber : Output SPSS 24
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dari pada r tabel. Rumus yang digunakan adalah
sebagai berikut:

1. Jika nilai Pvalue < 0,05, maka berkorelasi
(berhubungan)
2. Jika nilai Pvalue > 0,05, maka tidak berkorelasi
(tidak berhubungan)

Keterangan:

Berikut perbandingan nilai rhitung dengan

: jumlah butir

nilai r tabel sebagai berikut :

1 : varians dari butir ke 1

1. Jika nilai rhitung > rtabel, maka berkorelasi

: varians total skor butir

(berhubungan)

Butir pertanyaan sudah dinyatakan valid

2. Jika nilai rhitung > rtabel, maka tidak berkorelasi

dalam uji validitas akan ditentukan reliabilitasnya

(tidak berhubungan)

dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel
Tingkat Korelasi dan Kekuatan hubungan

1. Jika r alpha > 0,60, maka pertanyaan reliable.
2. Jika ralpha < 0,60, maka pertanyaan tidak
reliable.
Tabel
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Sumber : Siregar (2013:152)

Adapun rumus yang digunakan untuk
mencari

koefisien

korelasi

menggunakan

Korelasi Product Moment adalah sebagai berikut:
Sumber : Output SPSS 24

r=

Dari hasil pengujian diatas menunjukan
bahwa

semua

variabel

mempunyai

nilai

Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu diatas
0,60, maka dapat dikatakan semua konsep
pengukur masing-masing variabel dari kuesioner
adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya itemitem

pada

masing-masing

konsep

variabel

tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.
Analisis Koefisien Korelasi
Menurut

Siregar

(2013:250)

analisis

hubungan (korelasi) adalah suatu bentuk analisis
data dalam penelitian yang bertujuan untuk

n XY. X Y
n. X 2

X 2 . n. Y 2

Y2

Keterangan :
r
= Koefisien korelasi
∑x = Total jumlah dari variabel X
∑y = Total jumlah dari variabel Y
∑xy = Hasil perkalian dari total jumlah
variabel X dan Y
∑X² = Nilai yang diperoleh dari subyek
dalam setiap item
∑y² = Nilai total yang diperoleh dari subyek
seluruh item
n
= Banyaknya pasangan data X dan Y
Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien

determinasi

pada

intinya

mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan

mengukur seberapa jauh kemampuan model

diantara dua variabel. Koefisien korelasi adalah

dalam menerangkan variasi variabel independen.

bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

antara dua variabel atau lebih atau juga dapat

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

menentukan arah dari kedua variabel.

variabel-variabel independen dalam menjelaskan

Berikut kriteria nilai signifikansi korelasi
pearson sebagai berikut :

variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel-variabel
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independen memberikan hampir semua informasi

Uji Hipotesis Uji t (secara parsial)

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen (Ghozali, 2001).

Analisis uji t (secara parsial) yaitu uji
statistik

secara

individu

untuk

mengetahui

Siregar (2013:252) adalah angka yang

pengaruh masing masing variabel bebas dan

menyatakan atau digunakan untuk mengetahui

variabel terikat, Kuncoro (2001:97). Koefisien

kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh

regresi diperlukan untuk mengtahui signifikan

sebuah variabel atau lebih, X (bebas) terhadap Y

tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel

(terikat). Dengan rumus sebagai berikut:

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun

KD = r² x 100%
Keterangan :
KD = Nilai Koefisien Determinasi
r
= Nilai Koefisien Korelasi
4)

rumus uji t adalah sebagi berikut :

Keterangan :

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda merupakan

persamaan
hubungan

matematika
antara

sebuah

yang

menyatakan

variabel

terikat

dependent dengan variabel bebas independent.
Metode ini digunakan untuk mengetahui variabel
yang dominan memberi sumbangan terhadap

b

= koefisien regresi

Sb

= standar error koefisien regresi
Kriteria pengambilan keputusan terhadap

penerimaan atau penolakan H0 dilihat dari nilai
signifikansi thitung dibandingkan nilai α yaitu 0,05
(5%), sebagai berikut :
a.

yang berarti varibel bebas secara parsial

variabel terikat dan untuk mengetahui pengaruh

mempunyai pengaruh signifikan terhadap

variabel bebas secara bersama-sama (simultan)
terhadap variabel terikat yang ditunjukan oleh
koefisien regresi.

variabel terikat,
b.

signifikansi thitung (p) > 0,05 maka H0
diterima, yang berarti varibel bebas secara

Bentuk umum persamaan regresi berganda

parsial

adalah sebagai berikut:

tidak

mempunyai

pengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

Y = α + β1. X1 + β2. X2 + β3. X3 + β4. X4 + β5. X5

Keterangan:
Y : Variabel terikat tingkat Kepuasan
Pelanggan (Y)
X1 : Reliability (kehandalan)
X2 : Responsiveness (daya tanggap)
X3 : Assurance (jaminan)
X4 : Empathy (empati)
X5 : Tangibles (bukti fisik)
α : Konstanta
β : Koefesien regresi (Koefesien perubahan
yang menunjukan angka peningkatan
atau
penurunan variabel independen
terhadap variabel dependen).

signifikansi thitung (p) < 0,05 maka H0 ditolak,

HASIL PENELITIAN
Pengaruh

Kualitas

Kepuasan

Pelanggan

Pelayanan
PT.

Terhadap

Moda

Daya

Trasindo
Analisis Koefisien Korelasi
Koefisien

korelasi

adalah

untuk

mengetahui keeratan mengenai variabel kualitas
pelayanan

(X)

dengan

variabel

kepuasan

pelanggan (Y) yang diteliti. Berikut merupakan
hasil

analisis

koefisien

korelasi

mengenai

keeratan anatara variabel kualitas pelayanan
dengan kepuasan pelanggan pada PT. Moda Daya
Trasindo.
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Tabel
Korelasi Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan
Pelanggan Product Moment (SPSS 24)
Correlations

Tabel
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : Output SPSS 24, 2018.

Sumber : Output SPSS 24
Dari

hasil

perhitungan

SPSS

diatas

menunjukan bahwa nilai (p) = 0,000 < 0,05,
adanya hubungan signifikansi antara kualitas
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Dilihat
dari rhitung (0,958) > rtabel (0,141) hubungan
kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan
menunjukan hubungan yang sangat kuat. Dapat

Dari hasil tersebut apabila ditulis dalam
bentuk standardized dari persamaan regresinya
adalah sebagai berikut :
Y = 5,522 + 0,207 X1 + 0,238 X2 + 0,270 X3 + 0,218
X4 + 0,274 X5

Dari

hasil

persamaan

regresi

linier

berganda di atas, maka dapat di interprestasikan
sebagai berikut :

dilihat pada interval sebagai berikut :
1. Apabila

Tabel
Nilai Interval Koefisien

indikator

ditingkatkan,

maka

reliability
indikator

(X1)
kepuasan

pelanggan juga akan meningkat dengan
asumsi indikator lainnya adalah tetap.
2. Apabila

indikator

responsiveness

(X2)

Sumber : Siregar (2013:152)

ditingkatkan,

Analisis Regresi Linier Berganda

pelanggan juga akan meningkat dengan

Analisis regresi linier berganda merupakan
persamaan
hubungan

matematika
antara

sebuah

yang

menyatakan

variabel

terikat

maka

indikator

kepuasan

asumsi indikator lainnya adalah tetap.
3. Apabila

indikator

ditingkatkan,

maka

assurance
indikator

(X3)
kepuasan

dependent dengan variabel bebas independent

pelanggan juga akan meningkat dengan

secara bersama-sama (simultan). Perhitungan

asumsi indikator lainnya adalah tetap.

statistik dalam analisis regresi linear berganda

4. Apabila indikator emphaty (X4) ditingkatkan,

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

maka indikator kepuasan pelanggan juga akan

dengan menggunakan bantuan program komputer

meningkat dengan asumsi indikator lainnya

SPSS for Windows versi 24.0. Adapun hasil

adalah tetap.

pengolahan data dengan menggunakan program
SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

5. Apabila indikator tangible (X5) ditingkatkan,
maka indikator kepuasan pelanggan juga akan
meningkat dengan asumsi indikator lainnya
adalah tetap.

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 11

Manajemen
Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05,

Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien

determinasi

pada

intinya

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf

mengukur seberapa jauh kemampuan model

5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima.

dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dengan demikian, maka hipotesis pertama

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan

diterima.

satu (Ghozali, 2001). Dari hasil perhitungan
korelasi product moment diketahui nilai korelasi

b. Responsiveness (Daya Tanggap)
Ho : b2 = 0 :

Responsiveness

tidak

sebesar r = 0,958. Selanjutnya untuk mengetahui

berpengaruh positif signifikan

besarnya nilai koefisien determinasi dilakukan

terhadap kepuasan pelanggan.

perhitungan sebagai berikut :
KD

Ha : b2 > 0 : Responsiveness

= r² x 100%

positif

2

= 0,958 x 100%
hasil

signifikan

terhadap

kepuasan pelanggan.

= 91,78%
Dari

berpengaruh

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk
koefisien

variabel X2 (Responsiveness) diperoleh nilai

determinasi diatas menunjukan bahwa nilai

thitung = 3,223 dengan tingkat signifikansi

kontribusi yang diberikan oleh variabel kualitas

0,002.

pelayanan

kepuasan

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut

pelanggan (Y) pada PT. Moda Daya Trasindo

berada di bawah taraf 5%, yang berarti Ho

sebesar 91,78%, sedangkan sisanya sebesar

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian,

8,22% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari

maka hipotesis kedua diterima.

(X)

perhitungan

terhadap

variabel

variabel kualitas pelayanan.

Dengan

batas

c. Assurance (Jaminan)
Ho : b3 = 0 :

Uji Hipotesis (Analisis Uji t)

Ha : b3 > 0 :

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk
variabel X3 (Assurance) diperoleh nilai thitung
= 3,669 dengan tingkat signifikansi 0,000.

a. Reliability (Kehandalan)
Ho : b1 = 0 : reliability tidak berpengaruh
signifikan

Assurance berpengaruh positif
pelanggan.

secara individual dalam menerangkan variabel
penelitian ini dapat dilihat pada tabel diatas.

terhadap

signifikan terhadap kepuasan

Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles)
dependen (kepuasan pelanggan). Hasil uji t pada

signifikan

kepuasan pelanggan.

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen
kualitas pelayanan dengan indikator (Reliability,

Assurance tidak berpengaruh
positif

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui

positif

menggunakan

terhadap

kepuasan pelanggan.
Ha : b1 > 0 : reliability berpengaruh positif
signifikan terhadap kepuasan
pelanggan.
Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk
variabel X1 (reliability) diperoleh nilai thitung =
2,665 dengan tingkat signifikansi 0,009.

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05,
nilai signifikansi tersebut berada di bawah
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian, maka hipotesis
ketiga diterima.
d. Emphaty (Empati)
Ho: b4 = 0 :

Emphaty tidak berpengaruh
positif

signifikan

terhadap

kepuasan pelanggan.
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Ha : b4 > 0 :

Emphaty berpengaruh positif

0,238 dan nilai thitung = 3,223 dengan tingkat

signifikan terhadap kepuasan

signifikansi 0,002.

pelanggan.

3. Variabel Assurance (X3) memiliki pengaruh

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk

positif dan signifikan terhadap Kepuasan

variabel X4 (Emphaty) diperoleh nilai thitung =

Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 0,270 nilai

2,917 dengan tingkat signifikansi 0,004.

thitung = 3,669 dengan tingkat signifikansi

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05,

0,000.

nilai signifikansi tersebut berada di bawah

4. Variabel Empathy (X4) memiliki pengaruh

taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha

positif dan signifikan terhadap Kepuasan

diterima. Dengan demikian, maka hipotesis

Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 0,218 dan

keempat diterima.

nilai thitung = 2,917 dengan tingkat signifikansi
0,004.

e. Tangible (Keberwujudan)
Ho : b5 = 0 :

Tangible tidak berpengaruh
positif

Ha : b5 > 0 :

signifikan

terhadap

5. Variabel Tangible (X5) memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan

kepuasan pelanggan.

Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 0,274 dan

Tangible berpengaruh positif

nilai thitung = 3,618 dengan tingkat signifikansi

signifikan terhadap kepuasan

0,000.

pelanggan.

SIMPULAN

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk
variabel X5 (Tangible) diperoleh nilai thitung =
3,618 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05,
nilai signifikansi tersebut berada di bawah
taraf 5%, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan demikian, maka hipotesis

responden

Dari hasil regresi linear berganda dan uji t
pada tabel diatas menunjukkan bahwa kelima
koefisien regresi tersebut bertanda positif dan
signifikan. Dari model regresi tersebut dapat
dijelaskan lebih lanjut yakni sebagai berikut :
1. Variabel Reliability (X1) memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan
Pelanggan (Y) dengan nilai regresi 0,207 dan
nilai thitung = 2,665 dengan tingkat signifikansi

menunjukan

bahwa

kualitas

pelayanan PT. Moda Daya Trasindo dinilai
baik

kelima diterima.

oleh

responden,

terbukti

dengan

perhitungan

tanggapan

responden

yang

digambarkan pada kontinum senilai 88%
berada di wilayah interval “sangat setuju”
(SS).
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban
responden

menunjukan

bahwa

kepuasan

pelanggan akan kualitas pelayanan PT. Moda
Daya Trasindo dinilai baik oleh responden,
terbukti

dengan

perhitungan

tanggapan

responden yang digambarkan pada kontinum

0,009.
2. Variabel

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban

Responsiveness

(X2)

memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y) dengan nilai regresi

senilai 84% berada di wilayah interval “sangat
setuju” (SS).
3. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda
dapat menunjukkan pengaruh secara bersama-
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sama yang signifikan antara variabel bebas
yang terdiri dari variabel reliability (X1),
responsiveness

(X2),

assurance

(X3),

emphaty (X4) dan tangible (X5) sebesar
91.78%

terhadap

variabel

terikat

yaitu

variabel tingkat kepuasan pelanggan (Y)
dengan signifikansi sebesar 0.05 (p<0.05).
Nilai koefisien determinasi yang di sesuaikan
(Adjusted R Square) menunjukkan bahwa
variabel bebas yang digunakan mempengaruhi
variabel terikat sebesar 0.917 sedangkan
sisanya

sebesar

0.822

dipengaruhi

oleh

variabel lain selain dari variabel kualitas
pelayanan. Berdasarkan hasil uji regresi
secara parsial dapat ditunjukkan pengaruh
signifikan antara variabel bebas yang terdiri
dari variabel reliability (X1) sebesar 32.7%,
responsiveness

(X2)

sebesar

24,7%,

assurance (X3) sebesar 23%, emphaty (X4)
sebesar 20,1% dan tangible (X5) sebesar
28,8% terhadap variabel terikat yaitu tingkat
kepuasan pelanggan (Y). Pengaruh yang
signifikan diwujudkan dengan nilai t yang
semuanya
analisis

<0.05.
regresi

BerBerdasarkan
berganda

juga

hasil
dapat

ditunjukkan bahwa variabel yang paling
berpengaruh

terhadap

variabel

tingkat

kepuasan pelanggan (Y) adalah variabel
tangible (X5), yang memiliki koefisien regresi
sebesar 0.327 dengan tingkat signifikansi
0.000. Memiliki t

hitung

terbesar yaitu 3.618

Danang,
Sunyoto
(2012).
Dasar-Dasar
Manajemen Pemasaran. Cetakan Pertama,
Yogyakarta: CAPS.
Ghozali, Imam. (2001). Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program SPSS.
Semarang : Badan Penerbit Unversitas
Dipenogoro.
Griffin R. W. 2003. Management Jilid 1. Jakarta:
Erlangga.
Handoko, T.H (2004), Manajemen Pemasaran.
BPFE, Yogyakarta.
Handoko, T.H (2008), Manajemen Pemasaran.
Liberty, Yogyakarta.
Kotler, Philip dan Kevin L. Keller (2000).
Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13,
Jakarta: Erlangga.
Kotler, Philip (2002), Manajemen Pemasaran.
Jilid I. Edisi ke 13, Jakarta: Erlangga.
Kotler, Philip (2008), Manajemen Pemasaran.
Edisi Milenium diterjemahkan Benyamin
Molan, Jakarta: PT. Prenhallindo.
Kotler, Philip dan Kevin L. Keller (2009).
Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13,
Jakarta: Erlangga.
Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller (2009).
Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
Kotler, Philip, dan Amstrong (2009). Dasardasar Pemasaran. Edisi Kesembilan.
Jakarta: PT. Indeks.
Kotler, Philip and Gary Amstrong (2012).
Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi. 13 jilid 1,
Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, Mudrajat. (2001). Metode Kuantitatif.
Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
Lupiyoadi,
Griffin.
(2006).
Manajemen
Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

Lovelock, Christhoper & Lauren Wright (2007).
Manajemen Pemasaran Jasa. Alih Bahasa
Agus Widyantoro (Cetakan Kedua). Jakarta:
Indeks.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2002),
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Lovelock, Christhoper & Gummeson (2004).
Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta:
Indeks.

Assauri, Sofjan (2004), Manajemen Pemasaran.
Jakarta: Rajawali Pers.

Mahmud Machfoedz. (2005). Pengantar
Pemasaran Modern. Yogyakarta: Upp Amp.
Ykpn.

dibanding variabel lainnya.

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 14

Manajemen
M.Manullang (2004), Dasar-dasar Manajemen.
Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Zeithaml, et.al. (1998). Delivering Quality
Service. New York : Free Pass.

Moenir dan Yudha, (2011), Manajemen
Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : PT.
Bumi Aksara.

Zeithaml, A. Parasuraman dan Leonard I Berry
(2006). Delivery Quality Service:Balancing
Costumer Perceptions and Expectation.
(New York: Free Press).

Parasuraman, Zeithaml, dan L.L. Berry (1998).
Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13,
terjemahan Bob Sabran. Jakarta: Erlangga.
Parasuraman, A, ; V. A. Zeithaml; & L.L. Berry
(1988). SERVQUAL; A Multiple Item Scale
for Measuring Consumen Perception of
Service Quality. Journal of Retailing, Vol
64.

Jurnal :
Annafi Masruri (2013). Pengaruh Kualitas
Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan
PT. Tiki. Surabaya.

Parasuraman, A., Lupiyoadi, (2001). Service
Quality Can Often Make The Difference
Beetwen a Bussiness’s Success and Failure.
Jurnal of Marketing, 35-43.

Irnandha (2016). Pengaruh Kualitas
Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan
yang Dimediasi oleh Kepuasan Pelanggan
Jasa Pengiriman Jalur Darat. UNY. (Bisnis
& Birokrasi, Jurnal Administrasi dan
Organisai, Mei-Agustus 2016, hlm. 114126, volume 17, nomor 2).

Swastha dan Irawan (2000). Manajemen
Pemasaran Modren. Edisi Kedua, cetakan
ke delapan. Liberty. Yogyakarta.

Marismiati (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa BRT
Transmisi. Palembang.

Supranto, J. (2006), Pengukuran Tingkat
Kepuasan Pelanggan: Untuk Menaikkan
Pangsa Pasa.Jakarta, Rineka Cipta

Tri Ulfa Wardhani (2017). Pengaruh Kualitas
Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen
pada Bisnis Jasa Transportasi GOJEK.
Jakarta.

Sugiono (2013). Metode Penelitian Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta: Bandung.
Sunarto, (2006).
Pengantar
Bandung : CV.Alfabeta.

Manajemen.

Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran.
Yogyakarta: Andi Offset.

Aris

Website :
BPS (2017). Pertumbuhan PDB Per-Sektor.
Nasional tahun 2015-2017
https://id.bisnis.com/ekonomi
26/12/2017. 23.44 WIB)

(Diakses pada:

. 2005. Prinsip-Prinsip Total Quality
Service. Yogyakarta: Andi Offset.
. 2011. Service, Quality & Satisfaction.
Yogyakarta: Andi Offset.
Terry, (2009). Dasar-dasar Manajemen. Cetakan
ke Sebelas. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
Tjiptono, Fandy dan Gregorius Chandra. (2005).
Service, Quality, Satisfaction. Yogyakarta:
Andi Offset.
Tjiptono, Fandy (2008). Service Marketing:
Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta: Marknesis.
Umar, Husein. (2005). Metode Penelitian Untuk
Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Yamit, Zulian. (2005). Manajemen Kualitas
Produk dan Jasa. Edisi Pertama, Cetakan
Keempat, Penerbit Ekonisia, Kampus
Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 15

