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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi persaingan bisnis baik di pasar domestik maupun di 

pasar internasional (global) sangat ketat. Perusahaan yang ingin berkembang dan 

bertahan hidup (survive) harus dapat memberikan kepada para pelanggan produk 

berupa barang atau jasa yang bermutu lebih baik, harga lebih murah, penyerahan 

lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Hal ini dilakukan 

dalam upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan 

menjadi hal utama dan menjadi keharusan agar perusahaan tetap sukses, baik 

ditingkat operasional, manajerial maupun strategik. 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan, Kotler (1997:177). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang 

baik bukan dilihat dari persepsi penyedia produk melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. 

Salah satu cara membedakan sebuah perusahaan dengan perusahaan 

lainnya adalah memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih tinggi dari 

pesaing secara konsisten. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, 

yaitu pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan, Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry (1988:97). Jika pelayanan yang diterima sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika 

pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, kualitas pelayanan 
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dipersepsikan ideal, sebaliknya apabila pelayanan yang diterima lebih rendah 

daripada yang diharapkan, kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Dalam konteks pengukuran variabel kualitas pelayanan, Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry (1988:93) mengidentifikasikan lima dimensi ukuran kualitas 

layanan yaitu reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance 

(jaminan), tangibles (bukti langsung), dan empathy (empati). Engel, et al. 

(1995:198) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna 

beli setelah alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil sama 

atau melampaui harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dibanding 

harapannya, Kotler (1997:131). 

Pelayanan yang baik harus menjadi prioritas bagi perusahaan untuk 

menjaga dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan dituntut mampu 

menawarkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan memberikan mutu 

pelayanan yang baik. Relationship marketing akan berlangsung dengan baik jika 

para pelanggan mempunyai kebutuhan yang bersifat jangka panjang dan 

mempunyai peralihan yang tinggi atau dengan kata lain relationship  marketing 

akan sangat efektif pada pelanggan yang tepat  dan mengharapkan pelayanan yang 

konsisten dan tepat waktu. Konsep relationship marketing merupakan  metode 

yang digunakan  untuk menarik perhatian pelanggan  dan memelihara pelanggan 

serta meningkatkan dan mengelola hubungan pelanggan dan profitabilitas.   

Stasiun  Pengisian Bahan Bakar untuk Umum  (SPBU) adalah tempat yang 

menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, 

bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung 
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kepada masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat maka kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat 

menentukan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tanpa adanya 

pelayanan yang baik, hampir mustahil jika SPBU tersebut akan mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggannya yang tentunya akan berdampak pula 

pada kemajuan SPBU itu sendiri.  

Pemilihan tempat penelitian yaitu pada SPBU Pasuruan No. 54.67109 

karena SPBU di Pasuruan tersebut merupakan market leader atas SPBU lain. Ini 

ditunjukkan dari data penjualan SPBU di Pasuruan tersebut yang rata-rata per 

harinya mampu menjual bahan bakar premium sebanyak 24.000 liter dan solar 

sebanyak 16.000 liter (laporan SPBU di Pasuruan). Dengan kemampuan 

penjualan tersebut memperlihatkan bahwa penjualan SPBU di Pasuruan melebihi 

SPBU lainnya yang hanya mampu melakukan penjualan rata-rata untuk bahan 

bakar premium sebanyak 16.000 liter, sedangkan untuk bahan bakar solar 

sebanyak 8.000 liter.  

Pencapaian market leader pada SPBU di Pasuruan tersebut, didasari 

adanya kualitas pelayanan yang lebih baik jika dibandingkan dengan SPBU yang 

lain. Dari sisi pelayanan, Operator SPBU di Pasuruan memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan baik, dalam artian dapat menunjukkan bahasa tubuh yang 

baik ketika menunjukkan sesuatu, memiliki etika komunikasi yang baik, dan 

mampu melakukan basa-basi yang baik untuk lebih mendekatkan diri dengan 

pelanggan. Dengan bekal kemampuan komunikasi tersebut, Operator mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, serta menghadapi keluhan 

pelanggan.  
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Dalam menghadapi keluhan pelanggan, Operator SPBU di Pasuruan 

mampu menanggapi dan menyelesaikan semua keluhan pelanggan dengan cara 

yang baik. Dan jika tidak dapat diselesaikan oleh operator, pelanggan diberikan 

kesempatan menyampaikan keluhannya tersebut kepada Pengawas SPBU. Jika 

keluhan pelanggan masih belum dapat diselesaikan, Pengawas akan mencatat 

keluhan pelanggan tersebut pada form keluhan pelanggan, dan pihak SPBU 

berkewajiban menindaklanjuti keluhan pelanggan tersebut dan 

mengkomunikasikan solusinya kepada pelanggan. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan  Pelanggan Pada SPBU di Pasuruan”.  

1.2 Rumusan Masalah  

a) Apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara dimensi 

kualitas pelayanan terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di 

Pasuruan ? 

b) Apakah ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara dimensi 

kualitas pelayanan terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di 

Pasuruan? 

c) Variabel kualitas pelayanan manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a) Untuk menganalisis pengaruh secara simultan dimensi kualitas pelayanan 

yang terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di Pasuruan. 

b) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan 

yang terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di Pasuruan. 

c)  Untuk mengetahui variabel kualitas pelayanan yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU di 

Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi pihak perusahaan sehingga dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan bukti langsung, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan  pelanggan. 

b) Hasil penelitian ini dipakai sebagai referensi kajian teori bagi kalangan 

akademisi terutama berkenaan dengan pengaruh bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan  

pelanggan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Teori   

2.1.1.  Kualitas Pelayanan 

Service quality atau sering juga disebut mutu pelayanan, menurut Tjiptono 

(1997:18) adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para 

pelanggan atas Service quality  yang mereka terima atau peroleh. Harapan 

merupakan keinginan para pelanggan dari Service quality yang mungkin diberikan 

oleh perusahaan. Dan Service quality dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para pelanggan atas Service quality  yang nyata-nyata 

mereka terima atau peroleh dengan dengan Service quality yang sesungguhnya 

mereka harapkan dan inginkan. Jika kenyataan lebih besar dari yang diharapkan, 

maka Service quality dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang 

dari yang diharapkan, maka Service quality  dapat dikatakan tidak bermutu; 

apabila kenyataan sama dengan harapan, maka Service quality  disebut 

memuaskan. 

Salah satu cara utama dalam membedakan sebuah perusahaan jasa adalah 

mengetengahkan dengan konsisten jasa yang berkualitas lebih tinggi daripada 

pesaing mereka. Kuncinya adalah menyesuaikan atau melebihi harapan kualitas 

para pelanggan. Harapan mereka merupakan hasil dari pengalaman mereka, kata-

kata orang, dan iklan perusahaan jasa. Pelanggan memilih para penyedia jasa atas 

dasar ini dan setelah menerima jasa, mereka akan membandingkan Service quality 

yang dirasakan dengan dengan Service quality yang dikehendaki. Jika Service 
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quality  yang dirasakan berada di bawah Service quality  yang diharapkan, 

pelanggan akan kehilangan kepercayaan kepada penyedia jasa tersebut, sedangkan 

apabila Service quality  yang dirasakan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, 

mereka akan menggunakan lagi penyedia jasa tersebut. 

2.1.2.   Dimensi Kualitas Pelayanan 

Service quality  mengacu pada kualitas penawaran jasa yang diharapkan 

dan dirasakan. Hal ini terutama dengan menentukan kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan. Banyak perusahaan yang memprioritaskan kualitas jasa yang 

diharapkan dan dirasakan untuk mempertinggi kualitas jasa tersebut. Ada delapan 

dimensi kualitas yang dikembangkan Tjiptono (1998: 68-69) dan dapat digunakan 

sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis. Dimensi-dimensi tersebut 

adalah: 

a) Kinerja yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti 
b) Ciri atau keistimewaan tambahan (features) yaitu karakteristik  sekunder 

atau pelengkap 
c) Kehandalan (reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai 
d) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 
yang ditetapkan sebelumnya 

e) Daya tahan (durability) yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk 
dapat terus digunakan 

f) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 
direparasiserta penanganan keluhan yang memuaskan. 

g) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indra 
h) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
 

Parasuraman et. al. dalam Tjiptono (1998:70) mengemukakan lima 

dimensi pokok yang diterapkan pada bisnis jasa yaitu: 

a) Bukti langsung (tangibles); meliputi peralatan dan teknologi yang modern, 
kenyamanan dan kebersihan ruang tunggu, Karyawan berpenampilan dan 
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berpakaian rapi, ruang dan fasilitas pelayanan, Alat yang mendukung 
pelayanan (seperti brosur) harus sesuai dengan jenis jasa yang disediakan, 
penataan eksterior dan interior, Prasarana umum yang memadai (telepon). 

b) Keandalan (reliability); yakni kemampuan memberikan Service quality 
yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan meliputi Karyawan 
cepat tanggap dalam merespon keluhan pelanggan, Perlakuan yang adil 
dalam memberikan  pelayanan, Sikap karyawan yang sopan, ketrampilan 
dan kemauan karyawan tinggi dalam melayani pelanggan, harus 
menginformasikan kepastian waktu penyampaian dengan jelas terhadap 
pelanggan, harus selalu bersedia membantu Para Pelanggannya 

c) Daya tanggap (responsiveness); yaitu keinginan para staf untuk membantu 
para pelanggan dan memberikan Service quality dengan tanggap meliputi: 
membuat catatan harga dengan akurat/tanpa kesalahan, bersikap simpatik 
dan sanggup menenangkan pelanggan setiap ada masalah, berjanji 
melakukan sesuatu pada waktu yang telah ditentukan harus menepatinya. 

d) Jaminan (assurance); mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 
dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, 
atau keragu-raguan, prosedur pelayanan yang mudah dan jelas, 
menyampaikan informasi secara    benar semenjak pertama kali, meliputi 
kemampuan dan pengetahuan karyawan  mengenai produk, karyawan 
memberikan rasa aman pada pelanggan, karyawan bersikap jujur agar 
dapat dipercaya pelanggan, ketrampilan karyawan dalam bekerja.  

e) Empati (empathy); meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 
pelanggan meliputi karyawan harus memberikan perhatian 
personal/pribadi kepada semua pelanggan, harus bersungguh- sungguh 
memperhatikan kepentingan setiap pelanggan, harus memahami kebutuhan 
spesifik para pelanggan, Kemampuan karyawan berkomunikasi. 

 
 

Olson dan Downer dalam Tjiptono (1998:61) berpendapat bahwa terdapat 

pengaruh dari dimensi service quality  antara harapan para pelanggan dengan 

kenyataan yang diterima. seperti tampak pada gambar 2.1. sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 
Pengaruh Dimensi Service Quality   

Antara Harapan Dengan Kenyataan Yang Diterima Para Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Olson dan Downer dalam Tjiptono (1998:61)  
 

 

Sebagaimana diketahui bahwa nilai kualitas pelayanan pada setiap  

perusahaan berbeda pada masing-masing pelanggan. Ini semua disebabkan dengan 

adanya perbedaan harapan yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan.  

Pada gambar dijelaskan, bahwa dimensi kualitas pelayanan merupakan 

obyek pengukur nilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, dengan 

cara membandingkan antara perbedaan atau selisih antara harapan dari pelanggan 

dan kenyataan yang diterima oleh pelanggan. Jika harapan pelanggan berada di 

atas kenyataan yang diterima diperusahaan tersebut, maka pelanggan akan 

memberikan nilai negatif pada kualitas pelayanan perusahaan. Namun sebaliknya 

jika kenyataan yang diterima berada di atas harapan pelanggan, maka pelanggan 

akan memberikan nilai positif pada perusahaan tersebut.  
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2.1.3.  Model Kualitas Pelayanan 

Menentukan kualitas jasa adalah bagaimana perusahaan jasa mampu 

menyampaikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan maupun 

melebihinya. Namun untuk memenuhi harapan pelanggan dengan pemasaran atau 

perusahaan jasa tidaklah mudah karena banyaknya kesenjangan-kesenjangan 

(Gap) antara konsumen dan penyedia jasa. Model kualitas jasa digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 
Model Kualitas Jasa (Gaps Model) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Parasurahman, A., et. al.  dalam Tjiptono (2002:147) 
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Parasurahman, et. al. dalam Tjiptono (2002:147) mengidentifikasikan 5 

gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa yaitu sebagai berikut : 

a) Gap 1, gap  harapan konsumen dan persepsi manajemen. 
Dimana dalam kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak 
selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan para 
pelanggan secara tepat. 

b) Gap 2, gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 
spesifikasi kualitas jasa. 

 Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat yang 
diinginkan pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standart 
kinerja tertentu yang jelas. 

c) Gap 3, gap antara spesifikasi kualitas pelayanan dan penyampaian jasa. 
 Kesenjangan ini terjadi lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan 

sumberdaya manusia perusahaan untuk memenuhi standart kualitas jasa 
yang ditetapkan. Misalnya karyawan kurang terlatih (belum menguasai 
tugasnya), beban kerja melampui batas, tidak dapat memenuhi standart 
kinerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standart kinerja yang 
ditetapkan. 

d) Gap 4, gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 
 Kesenjaangan yang terjadi karena ternyata perusahaan tidak mampu 

memenuhi janji-janjinya seperti yang dikomunikasikan melalui iklan 
ataupun pernyataan. 

e)  Gap 5, gap antara jasa yang dirasakan dan komunikasi internal. 
 Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan 

dengan cara berlainan, atau bisa juga melakukan kesalahan dalam 
mempresepsikan kualitas jasa tersebut.  

  
Berry dalam Soetjipto (1997:22), memberikan suatu kerangka yang 

komprehensif dan berurut untuk menghilangkan kesenjangan satu hingga empat, 

antara lain : 

a) Menumbuhkan kepemimpinan yang efektif 
Menempatkan kepemimpinan sebagai prioritas utama karena 
merupakan motor penggerak pembaharuan pelayanan. Tanpa 
kepemimpinan yang efektif, yang berarti tanpa visi dan arahan yang 
jelas serta tanpa bimbingan dari manajemen puncak, upaya untuk 
memberikan Service quality  yang berkualitas niscaya akan sulit untuk 
diwujudkan. Ia mengusulkan empat cara untuk menumbuhkan 
kepemimpinan yang efektif, yaitu mendorong kelancaran proses belajar 
di kalangan manajemen puncak, mempromosikan orang yang tepat 
untuk mendukung jabatan eksekutif puncak menekankan pada peran 
serta individu dan mengembangkan iklim saling percaya. 
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b) Membangun sistem informasi pelayanan 
Sistem informasi Service quality yang efektif akan mampu 
menyuarakan keinginan dan harapan para pelanggan, mengidentifikasi 
berbagai kekurangan Service quality  yang diberikan perusahaan, 
memandu alokasi sumberdaya perusahaan untuk kepentingan 
peningkatan kualitas pelayanan, memungkinkan perusahaan untuk 
memantau Service quality  para pesaing, memberikan umpan balik atas 
upaya perbaikan Service quality  dan memberikan alternatif tolok ukur 
Service quality  tersebut. 

c) Merumuskan strategi pelayanan 
Strategi Service quality  bagi perusahaan merupakan semacam perekat 
SDM sehingga mereka dapat bergerak secara bersama-sama ke tujuan 
yang sama, yaitu memberikan Service quality  dengan kualitas setinggi 
mungkin kepada pelanggan. Oleh karenanya strategi Service quality  
haruslah dimengerti oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan. 
Selain itu strategi Service quality harus memberikan indikasi kepada 
manajemen perusahaan mengenai pelayanan yang kurang berkenan bagi 
para pelanggan sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan. 

d) Penerapan strategi pelayanan 
Penerapan strategi Service quality  yang efektif memerlukan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1) Struktur organisasi yang dapat menjadi media bagi berkembangnya 

budaya perusahaan yang menitikberatkan pada penyempurnaan 
yang terus-menerus, menjadi pemandu upaya-upaya perbaikan 
kualitas pelayanan, meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya 
guna mendukung upaya perbaikan kualitas pelayanan, serta 
memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang berkaitan 
dengan kualitas pelayanan. 

2) Teknologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sumberdaya, 
metode kerja dan sistem informasi yang kesemuanya mendukung 
keberhasilan upaya perbaikan kualitas pelayanan. 

3) SDM yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, dan kemampuan 
yang mendukung efektifitas relalisasi strategi pelayanan. 

 

Keempat langkah bila dilakukan secara bersamaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk menghilangkan kesenjangan antara harapan konsumen 

dan kinerja aktual yang diberikan oleh perusahaan, yang pertama kali harus 

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pembenahan ditingkat 

manajemen terutama tingkat atas. Karena dengan demikian hal itu dapat dijadikan 

contoh atau teladan bagi para bawahannya sekaligus memudahkan penerapan 

standart baku pelayanan yang akan diberikan pada konsumen kepada karyawan 

tingkat yang lebih rendah. 
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2.1.4 Definisi Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktek 

pemasaran, serta merupakan salah tujuan penting bagi aktivitas bisnis. Kepuasan 

pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya kepuasan 

pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga,  

berlkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi 

produktivitas karyawan (Andesen, et. al., 1994; Andersen, et al., 1997; 

Edvardsson, et al., 2000). Selain itu, menarik pelanggan baru jauh lebih mahal 

disbanding mempertahankan pelanggan saat ini juga menjadi salah satu pemicu 

meningkatnya perhatian pada kepuasan pelanggan. 

Howard dan Sheth (1969) mengungkapkan kepuasan pelanggan adalah 

situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau ketidaksepadanan 

antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. 

Swan, et al., (1980) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara 

sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau 

jelek atau apakah produk bersangkuatan cocok atau tidak cocok dengan 

tujuan/pemakaiannya. 

Dengan demikian, kepuasan pelanggan adalah evaluasi setelah pembelian, 

dimana persepsi terhadap kinerja produk/jasa yang telah dipilih dapat memenuhi 

atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak 

dapat memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan dan sebaliknya.  

Menurut Kotler dalam Tjiptono (1997:34) cara mengetahui pelanggan 

adalah: 
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“ Cara mengetahui pelanggan yaitu : 
a) Sistem keluhan dan saran (kuisioner) 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan memberikan kesempatan 
yang lebih luas kepada pelangganya untuk menyampaikan saran dan 
keluhan berupa kuisioner. Misalnya dengan menyediakan kotak saran 
dan kartu komentar. Informasi ini dapat memberikan ide dan masukan 
kepada perusahaan dan memungkinkanya untuk bereaksi dengan 
tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

b) Survei kepuasan pelanggan  
Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 
penelitian survei baik melalui telepon maupun wawancara pribadi. 
Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 
balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif 
bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.” 

 

2.1.5  Konsep Kepuasan Pelanggan 

Dewasa ini perhatian kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan semakin 

besar. Pihak yang paling banyak berhubungan dengan kepuasan/ketidakpuasan 

pelanggan adalah pemasar, konsumen, konsumeris dan peneliti perilaku 

konsumen. 

Gambar 2.3  

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

Tujuan
Perusahaan

PRODUK

Nilai Produk bagi
Pelanggan

Kebutuhan dan
Keinginan Pelanggan

Harapan Pelanggan
terhadap Produk

TINGKAT KEPUASAN
PELANGGAN

 
Sumber : Tjiptono (2002:22) 
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Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan 

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang 

menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan 

misinya, iklan, maupun public relations release. Dewasa ini semakin diyakini 

bahwa kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan 

kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas 

dengan harga bersaing. 

Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk dan jasa, 

maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak. Dengan demikian 

kekuatan tawar-menawar konsumen semakin besar. Hak-hak konsumen pun mulai 

mendapatkan perhatian besar, terutama terutama aspek keamanan dalam 

pemakaian barang atau jasa tertentu. Kini mulai banyak muncul aktivitas-aktivitas 

kaum konsumeris yang memperjuangkan hak konsumen, etika bisnis, serta 

kesadaran dan kecintaan akan lingkungan. Para peneliti perilaku konsumen juga 

semakin semakin banyak yang tertarik dan menekuni topik kepuasan pelanggan 

dalam rangka mengupayakan pemecahan yang maksimum dari pemenuhan 

kepuasan para pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2002:28) pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah 

sebagai berikut: 

“ Tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan merasa 
puas. Bisnis bertujuan menciptakan kepuasan pelanggan. Terciptanya 
kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa menfaat, diantaranya 
hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 
memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 
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kepuasan pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke 
mulut (word-of-mounth) yang menguntungkan bagi perusahaan.”  

 

Tjiptono (2002:21) memberikan definisi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan kepuasan/ketidakpuasan pelanggan sebagai berikut:  

a) Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

b) Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan 
emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 
atau jasa. 

c) Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif 
yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 
pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) 
tidak memenuhi harapan.  

d) Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan sesorang setelah 
membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya. 

 

Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa atau perusahaan 

tertentu, konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor 

yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk 

manufaktur menurut Tjiptono (2002:28) antara lain meliputi: 

a) Kinerja, yaitu karakteristik operasi pokok produk inti yang dibeli. 
b) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior. 
c) Kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau 

gagal dipakai. 
d) Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain 

dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 

e) Daya tahan, berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 
digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis 
penggunaan produk. 

f) Service meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 
direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan.  

g) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya 
bentuk fisik mobil yang menarik, model/desain yang artistik, warna, 
dan sebagainya. 
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h) Kualitas yang dipersiapkan, yaitu citra dan reputasi produk serta 
tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Biasanya karena kurangnya 
pengetahuan pembeli akan atribut/ciri-ciri produk yang akan dibeli, 
maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, nama 
merk, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara pembuatnya. 

 
Dari penjelasan tersebut, cara mengetahui kepuasan pelanggan dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang berpusat pada nasabah memberikan 

kesempatan yang luas kepada pelanggannya untuk menyampaikan saran dan 

keluhan dengan tujuan perusahaan dapat bereaksi dengan cepat dan tanggap untuk 

mengatasi masa;lah yang timbul. Perusahaan memperkerjakan beberapa orang 

untuk berperan sebagai nasabah potensial terhadap produk perusahaan dan 

pesaing serta cara penaganan setiap keluhan. Perusahaan melakukan survei 

dengan tujuan agar memperoleh tanggapan dan umpan balik dari pelanggan serta 

menunjukan perhatian terhadap nasabahnya. 

2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2003:49). 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan. Untuk 

memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, peneliti akan menjelaskan 

kerangka pikir dalam melihat pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan.   
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Gambar 2.4 
Kerangka Pikir Penelitian 
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SPBU di Pasuruan 

Kualitas Pelayanan 

Dimensi Kualitas Pelayanan : 
1. Bukti Langsung (tangibles) (X1) 
2. Keandalan (reliability) (X2) 
3. Daya Tanggap(responsiveness) (X3) 
4. Jaminan (assurance) (X4) 
5. Empati (empathy) (X5) 

 

Landasan Teori 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 

- Uji Validitas 
- Uji Reliabilitas 
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Hasil Penelitian 
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Dari bagan dalam Gambar 2.4 terlihat bahwa penelitian ini didasarkan dari 

teori- teori pemasaran yang ada, terutama yang berhubungan dengan  teori tentang 

kualitas pelayanan. Karena banyaknya teori tentang kualitas pelayanan di dalam 

pemasaran, maka di dalam penelitian ini hanya mengkhususkan penelitian pada 

pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya Tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan. 

 

2.3 Hipotesis  

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara dimensi 

kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU 

di Pasuruan. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara dimensi 

kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU 

di Pasuruan. 

3. Diduga yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan 

pada SPBU di Pasuruan adalah variabel jaminan (assurance).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (1998:02) Penelitian dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan 

dalam bidang administrasi. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis 

penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. 

Singarimbun (1995:5) mengemukakan bahwa penelitian penjelasan 

(explanatory research) adalah penelitian yang menjabarkan hubungan antara 

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya.  

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian data dalam penelitian ini dilakukan pada SPBU  

Pasuruan No. 54.67109 yang terletak di jalan raya Warung Dowo No.1 Pasuruan, 

lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau sehingga dapat menghemat biaya.  

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2001:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pelanggan 

SPBU di Pasuruan, yang mana peneliti tidak mendapatkan informasi tentang 

jumlah populasinya sehingga jumlah populasinya adalah tidak terhingga atau tidak 

terbatas (infinite). 

3.3.2.  Sampel 

Menurut Arikunto (2002:109) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2000:182) adalah 

sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu 

yang disebut dengan teknik sampling. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah 

bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan 

tentang keseluruhan populasi dapat diperoleh. Sebuah elemen adalah subyek 

dimana pengukuran tersebut.  

Populasi dalam penelitian ini jumlahnya tidak terbatas maka menurut 

Sugiyono (2002:81) dengan populasi yang tidak terbatas (infinite) berarti proporsi 

(P) = 0.5 dan error-nya dianggap 10% sedangkan convidence of interval 95%, 

sehingga penentuan jumlah sampel dengan memakai rumus Slovin adalah : 

 

 

Dimana : 

Z : Tingkat kepercayaan 95%  (1,96). 

P : Proporsi 

e : Kesalahan dugaan (sampling error). 
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Atas dasar rumus di atas maka perhitungan penentuan ukuran sampel 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 (dibulatkan menjadi 97). 

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 97 

orang yang merupakan pelanggan SPBU di Pasuruan pada bulan Januari 2009. 

3.3.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Non Random 

Sampling dengan metode Sampling Purposive. Sudjana (1996:168) menyatakan 

bahwa sampling purposive adalah teknik yang digunakan peneliti jika mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam sampelnya atau penentuan sampel 

untuk tujuan tertentu. Penggunaan Sampling Purposive dimaksudkan untuk 

membedakan antara pembeli yang datang karena kebetulan dan pembeli yang 

secara rutin melakukan pembelian (pelanggan) SPBU. Pelaksanaan teknik 

dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan wawancara untuk mengetahui 

apakah sampel tersebut sesuai dengan karakterisitik yang telah ditentukan, 

sehingga tepat untuk dijadikan responden.  

Berdasarkan teknik sampling yang dipergunakan tersebut, maka kriteria 

untuk 97 responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Responden yang telah mengunjungi SPBU di Pasuruan lebih dari 5 kali. 

2. Responden telah berumur lebih atau sama dengan 17 tahun dengan asumsi 

bahwa seseorang yang telah berumur 17 dianggap telah dewasa. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur variabel  yang diteliti. 

Setiap instrument mempunyai skala pengukuran. Menurut Sugiyono (2004:84) 

skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala 

Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pada penelitian ini 

kuisioner yang disusun diberi skor atau nilai sebagai berikut : 

Sangat setuju :  skor 5 

Setuju :  skor 4 

Netral :  skor 3 

Tidak setuju :  skor 2 

Sangat tidak setuju :  skor 1 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Data ini diperoleh langsung melalui pengamatan, wawancara dan 

memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. Dalam penelitian 

ini penggalian data lebih diterapkan pada penggunaan kuesioner yang dibagikan 

untuk dijawab oleh responden. Adapun data yang digali meliputi : kualitas 

pelayanan yang diberikan SPBU di Pasuruan dan kepuasan pelanggan. 
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3.6 Konsep dan Variabel Penelitian  

Konsep menurut Singarimbun (1995:34) adalah abstraksi mengenai suatu 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik 

kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Peranan konsep dalam 

penelitian ini menghubungkan dunia observasi, antara abstrak dan realita. 

Konsep merupakan definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan 

suatu obyek penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang abstrak, agar suatu 

konsep dapat diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara menjabarkan 

menjadi variabel-variabel tertentu. Menurut Singarimbun (1995:35) variabel 

adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai. 

Dalam penelitian ini terdapat dua konsep, yaitu Kualitas pelayanan dan 

Kepuasan pelanggan. Adapun operasionalisasi dari konsep tersebut adalah sebagai 

berikut :  

a. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan para pelanggan atas service quality yang mereka terima atau 

peroleh. 

Variabel  bebas ini terdiri dari : 

1) Bukti Langsung (X1) 

Merupakan  bukti yang langsung  bisa dilihat  mengenai keunggulan 

perusahaan.  

Indikator : Daya tarik fisik 

Item : 

a) Kualitas fisik (mesin pengisi bahan bakar kendaraan) SPBU di 

Pasuruan yang baru dan bagus (X1.1). 
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b) Penampilan dan kerapian (seragam dan atribut seragam) operator 

SPBU di Pasuruan (X1.2). 

c) Fasilitas fisik SPBU di Pasuruan (tempat parkir, toilet) yang 

nyaman dan bersih  (X1.3). 

2) Keandalan (X2) 

Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan lancar, perhatian, dan memuaskan 

Indikator : Respon  

Item : 

a) Kelancaran mesin pengisi bahan bakar kendaraan pada SPBU 

SPBU di Pasuruan (X2.1). 

b) Ketepatan takaran dan mutu BBM yang dijual sesuai dengan yang 

dijanjikan pada SPBU di Pasuruan (X2.2). 

c) Perhatian operator SPBU di Pasuruan saat konsumen 

menyampaikan keluhan (X2.3). 

3) Daya Tanggap  (X3) 

Merupakan keinginan untuk membantu para konsumen dan dapat 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

Indikator : Tingkat ketanggapan, Kecepatan dan Kesigapan 

Karyawan 

Item : 

a) Kesediaan operator SPBU di Pasuruan dalam menangani keluhan 

konsumen (X3.1). 
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b) Kesediaan operator SPBU di Pasuruan dalam memberikan 

pelayanan yang cepat pada konsumen (X3.2). 

c) Kesediaan operator SPBU di Pasuruan dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan konsumen (X3.3). 

4) Jaminan (X4) 

Merupakan kemampuan dan kesopansantunan dari para karyawan 

perusahaan. Dimana hal ini dapat menanamkan kepercayaan dari 

para konsumen terhadap perusahaan. 

Indikator : Tingkat kepercayaan terhadap perusahaan 

Item :  

a) Operator SPBU di Pasuruan memiliki sifat yang dapat dipercaya 

(X4.1). 

b) Kesabaran dan keramahan operator SPBU di Pasuruan pada saat 

memberikan pelayanan kepada konsumen (X4.2). 

c) SPBU di Pasuruan memberikan kenyamanan kepada konsumen 

(X4.3). 

5) Empati (X5) 

Merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian 

yang tulus yang diberikan kepada para pelanggan. 

Indikator :  Interaksi, komunikasi, dan perhatian 

Item : 

a) SPBU di Pasuruan memperhatikan kebutuhan konsumen (X5.1). 
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b) Operator SPBU di Pasuruan dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan antrian (X5.2).  

c) Operator SPBU di Pasuruan dapat menciptakan suasana yang 

bersahabat (X5.3). 

b. Konsep Kepuasan Pelanggan (Y) 

Kepuasan pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan 

kesepadanan atau ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan. 

1) Kepuasan pelanggan terhadap kinerja karyawan dan fasilitas yang 

disediakan oleh SPBU (Y1).  

2) Pengakuan pelanggan atas kualitas service, meliputi : kecepatan, 

kompetensi, kenyamanan serta jaminan penanganan keluhan (Y2). 

Berdasarkan uraian di atas lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 

mengenai konsep, variabel, indikator, dan item penelitian.  
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Tabel 3.1 

Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Kualitas 

Pelayanan (X) 

Bukti 
Langsung 
(X1) 

Daya tarik fisik a. Kualitas fisik (mesin pengisi bahan 
bakar kendaraan) SPBU di 
Pasuruan yang baru dan bagus 

(X1.1). 

b. Penampilan dan kerapian (seragam 
dan atribut seragam)  operator 
SPBU di Pasuruan (X1.2). 

c. Fasilitas fisik SPBU di Pasuruan 
(tempat parkir, toilet) yang nyaman 
dan bersih (X1.3). 

Keandalan 
(X2) 

Respon  a. Kelancaran mesin pengisi bahan 
bakar  (premium dan solar) 
kendaraan di SPBU Pasuruan 
(X2.1). 

b. Ketepatan takaran dan mutu BBM 
yang dijual sesuai dengan yang 

dijanjikan di SPBU Pasuruan  
(X2.2). 

c. Perhatian operator SPBU di 
Pasuruan saat konsumen 
menyampaikan keluhan (X2.3). 

Daya 
Tanggap 
(X3) 

Tingkat 
ketanggapan, 
kecepatan dan 
kesigapan 
karyawan 

a. Kesediaan operator SPBU di 
Pasuruan dalam menangani 
keluhan konsumen (X3.1). 

b. Kesediaan operator SPBU di 
Pasuruan dalam memberikan 
pelayanan yang cepat pada 
konsumen (X3.2). 

c. Kesediaan operator SPBU di 
Pasuruan dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan 
konsumen (X3.3). 
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Tabel 3.2 

Lanjutan Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Kualitas 
Pelayanan (X) 

Jaminan (X4) Tingkat 
kepercayaan 
terhadap 

perusahaan 

a. Operator SPBU di Pasuruan jujur 
dalam pengoperasiannya (X4.1). 

b. Kesabaran dan keramahan operator 

SPBU di Pasuruan pada saat 
memberikan pelayanan kepada 
konsumen (X4.2). 

c. SPBU di Pasuruan memberikan 
kenyamanan kepada konsumen 
(X4.3). 

Empati (X5) Interaksi, 

komunikasi, dan 
perhatian 

a. SPBU Pasuruan memperhatikan 

kebutuhan konsumen (X5.1). 

b. Operator  SPBU di Pasuruan dalam 
memberikan pelayanan sesuai 
dengan antrian (X5.2).  

c. Operator SPBU di Pasuruan dapat 
menciptakan suasana yang 
bersahabat (X5.3). 

Kepuasan 
Pelanggan (Y) 

 Kinerja, fasilitas, 
dan kualitas 
service. 

a. Kepuasan pelanggan terhadap 
kinerja karyawan dan fasilitas yang 
disediakan oleh SPBU (Y1).  

b. Pengakuan pelanggan atas kualitas 
service, meliputi kecepatan, 

kompetensi, kenyamanan serta 
jaminan penanganan keluhan (Y2). 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

1)  Uji Validitas 

Merupakan alat ukur untuk melihat apakah hasil pengukuran dapat 

konsisten, yaitu apabila alat ukur yang ada dapat diterapkan pada obyek yang 
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sama secara berulang-ulang dan menghasilkan ukuran yang mendekati ukuran 

yang sebelumnya.  

Uji validitas dapat diukur dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson 

Product Moment sebagai berikut: 

 
( ){ }{ }2222 )(

))((

YYNYNXn

YXXYn
rXY

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ=  

Dimana : 

rxy =  Koefisien korelasi antara skor item dan skor total. 
X =  Skor item 
Y =  Skor total 
N = Jumlah responden 
 

Kriteria pengujian adalah jika koefisien korelasi rxy lebih besar dari 

rtabel  product moment berarti item valid atau sahih. 

 

2)  Uji Reliabilitas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. sebuah alat 

ukur dikatakan reliabel, andaikan pengulangan pengukuran untuk subyek 

penelitian yang sama menunjukan hasil yang kensisten. Tingkat reliabilitas suatu 

alat ukur dapat diketahui dengan menggunakan metode internal consistency. 

Metode ini hanya memerlukan satu kali pengujian tes saja. Karena tes ini 

diterapkan untuk mengetahui apakah responden telah menjawab pertanyaan-

pertanyaan secara konsisten, sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya. 

Untuk menerapkan tes ini, kuisioner harus didesain dalam bentuk multi 

items, yaitu berapa pertanyaan pada hakekatnya sama ditanyakan beberapa kali 

dengan cara yang berbeda. Dengan membandingkan jawaban dari beberapa 

pertanyaan tersebut dapat diketahui konsistensi responden dalam menjawab 
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kuisioner. Hasil ini akan dinyatakan dalam koefisien alpha, yang bekisar antara 

angka 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 sebuah alat ukur dikatakan 

semakin reliabel dan sebaliknya. Pada penelitian ini penulis menggunakan 

reliabilitas dengan rumus Alpha Cornbrach (α). Suatu instrumen dikatakan 

reliabel apabila mempunyai nilai alpha lebih besar daripada 0,6 Arikunto 

(2002:171).  

 Rumus Cornbrach Alpha dituliskan sebagai berikut : 
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Keterangan :  k  = banyaknya belahan tes 
      sj

2 = varians belahan j; j = 1, 2,  …. K 
     sx2 = varians skor tes 

 

3.7.2.  Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2005:89) model yang disajikan supaya dapat dianalisis 

dan memberikan hasil yang representatif (BLUE-Best Linier Unbiased 

Estimation), maka model tersebut harus memenuhi asumsi dasar klasik yaitu tidak 

terjadi gejala multikolinieritas, heteroskedastisitas serta memenuhi asumsi 

kenormalan residual, sehingga harus melalui pengujian asumsi klasik sebagai 

berikut: 

1) Multikolonieritas 

Multikolonieritas menunjukan adanya hubungan linier sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas dari model regresi. Menurut 

Ghozali (2005:91) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel  bebas (independent). Jika 
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terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolineritas (multikol). 

Model regresi linier berganda dikatakan BLUE jika tidak terjadi multikolinieritas.  

Metode yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (Value 

Inflation Factor).  Jika nilai toleransi = 1, berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independent atau jika VIF  lebih dari 10 dikatakan terjadi kolinieritas yang tinggi 

(Ghozali, 2005:92). Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut: Tolerance
VIF

1=
. 

2) Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas pada hakekatnya menguji asumsi bahwa garis 

regresi produksi mempunyai keragaman atau variasi faktor penggangu yang 

bersifat konstan untuk semua pengamatan. Menurut Ghozali (2005:105), uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika varians dari residual dari pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 

disebut homokedastisitas. Sebaliknya, jika varians berbeda, disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2005:105), dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali, 2005,105): 

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 
membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 
kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.  
 

- Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 
dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
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3) Normalitas 

Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2005:110) adalah apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data 

yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni 

distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan.  

Salah satu cara melihat uji normalitas adalah melihat grafik histogram 

yang mendekati data observasi dengan distribusi normal (Ghozali, 2005:110). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005:112): 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.7.3.  Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression) untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus regresi 

linier berganda tersebut adalah :  

Y =  b1X1+ b2X2 +b3X3 + ….. + biX j + 

Dimana :    
Y =   Kepuasan Pelanggan 
X1 = Bukti langsung 
X2 = Keandalan 
X3 = Daya tanggap 
X4 = Jaminan 
X5 = Empati 
b(1,2…5) =  Koefisien regresi 
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3.8. Pengujian Hipotesis 

3.8.1.  Pengujian Hipotesis I (Analisis Simultan) 

Untuk menguji hipotesis secara simultan, alat uji yang dipergunakan 

adalah koefisien korelasi (R) dan korelasi determinasi (R2). Koefisien korelasi 

dan koefisien determinasi merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Untuk keperluan 

pengujian ini dengan melihat apakah nilai-nilai koefisien yang diperoleh bernilai 

nyata atau tidak antara Fhitung dan Ftabel pada tingkat keyakinan 5% (α = 0,05). 

Menurut Usman (2000:245), rumus uji F sebagai berikut : 

)1(

)1(
2

2

Rm

mnR
F

−
−−=

 

Dimana : 
F =  Nilai F hitung 
R2 =  Koefisien Determinasi 
m =  Jumlah variabel bebas 
n =  Jumlah sampel  

 

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, 

sedangkan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

1. Ho : bi = 0,  maka secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kualitas pelayanan (Bukti langsung, Keandalan, Daya 

tanggap, Jaminan, Empati) terhadap Kepuasan Pelanggan. 

2. Ha : bi ≠ 0,  maka secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kualitas pelayanan (Bukti langsung, Keandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati) terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut : 
 

- Fhitung >  Ftabel, maka (Ho) ditolak, (Ha) diterima. 
- Fhitung <  Ftabel, maka (Ho) diterima, (Ha) ditolak. 
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3.8.2.  Pengujian Hipotesis II (Analisis Parsial) 

Untuk menguji hipotesis secara parsial, alat uji yang dipergunakan adalah 

koefisien parsial (r). Koefisien parsial (r) merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Untuk 

keperluan pengujian ini dengan melihat apakah nilai-nilai koefisien yang 

diperoleh bernilai nyata atau tidak antara thitung dan ttabel  pada tingkat 

keyakinan 5% atau (α=0,05). Menurut Djarwanto (1998:307), rumus dari uji t 

sebagai berikut : 

      bi 

t (bi)    =         

    SE (bi) 
 

Keterangan : 

bi = Koefisien regresi 

SE (bi) = Standart error koefisien regresi 

 

Besarnya α yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, 

sedangkan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

1. Ho : bi = 0,  maka secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kualitas pelayanan (Bukti fisik, Keandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati) terhadap Kepuasan Pelanggan. 

2. Ha : bi ≠ 0,  maka secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel Kualitas Pelayanan (Bukti fisik, Keandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati) terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut : 
 

- thitung >  ttabel, maka (Ho) ditolak, (Ha) diterima. 
- thitung <  ttabel, maka (Ho) diterima, (Ha) ditolak. 
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3.8.3.  Pengujian Hipotesis III (Analisis variabel Dominan) 

Untuk menguji hipotesis yang berpengaruh dominan, alat uji yang 

dipergunakan adalah koefisien standardized atau beta (β). Koefisien Standardized 

atau beta (β) merupakan uji yang digunakan mengetahui dan mengukur variabel – 

variabel bebas (X) mana yang berpengaruh paling tinggi dan yang paling rendah 

terhadap variabel terikat (Y). Besarnya  α yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5%, sedangkan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :  

1. Ho : βxi =  βxj…k artinya dibandingkan dengan variabel bebas (Xj….k), 

variabel bebas (Xi) tidak dapat berpengaruh dominan terhadap variabel 

terikat (Y). 

2. Ho : βxi ≠ βxj…k artinya dibandingkan dengan variabel bebas (Xj….k), 

variabel bebas (Xi) terdapat berpengaruh dominan terhadap variabel 

terikat (Y). 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut : 
 

- Menetapkan variabel yang bermakna dengan membandingkan thitung 

dengan ttabel, apabila thitung > ttabel, maka dikatakan signifikan. 
 

- Dari variabel yang bermakna dipilih yang dominan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

SPBU Pasuruan No. 54.67109 didirikan pada tanggal 12 Maret 1983 oleh 

Bpk H. Abdul Khamid (alm). Awal pendirian SPBU dijalankan hanya dengan 5 

operator dan 1 pengawas kegiatan pada SPBU. Pada awalnya, total stok BBM 

pada SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat per hari sebanyak 8.000 liter. 

Pada perkembangan berikutnya pada tahun 1988 perusahaan mulai mengalami 

peningkatan penjualan, sehingga total jumlah stok BBM yang didatangkan 

menjadi 16.000 liter.  

Pada tahun 1998, SPBU mulai dijalankan oleh ibu Hj. Nur salamah (istri 

dari Bpk. H. Abdul Khamid (alm)). Hj. Nur salamah melakukan banyak 

perubahan pada SPBU, yaitu mengganti mesin pengisi bahan bakar, memperbaiki 

suasana lingkungan pada SPBU dan menambah jumlah operator. Dengan adanya 

perubahan ini, jumlah konsumen pada SPBU dapat mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat dilihat dari tingginya pasokan BBM yang harus didatangkan per harinya 

untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Stasiun  Pengisian Bahan Bakar untuk Umum  (SPBU) adalah tempat 

yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar 

khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum 

langsung kepada masyarakat. Atas dasar ini maka SPBU Pasuruan No. 54.67109 

berusaha untuk dapat melayani masyarakat dengan baik sekaligus memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karenanya, pada bulan Maret 2006 SPBU 



38 
 
 

Pasuruan No. 54.67109 melakukan pembaharuan ijin hingga dikeluarkannya 

perijinan dengan Nomor : 517/III/424.061/2006. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

SPBU Pasuruan No. 54.67109 berlokasi di Jalan Raya Warung Dowo 

No. 1 Pasuruan. Lokasi ini bisa dikatakan strategis karena selain berada di pusat 

kota. Lokasi ini juga berdekatan dengan pusat aktivitas masyarakat seperti 

pertokoan, kantor dan daerah perdagangan lainnya di kota Pasuruan. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 
Bagan Struktur Organisasi  

SPBU di Pasuruan 
 

 
Sumber : SPBU di Pasuruan, 2009. 

 

Penjelasan mengenai pembagian tugas pada masing-masing tenaga kerja 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pemilik 

- Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aspek-aspek perijinan, 

permodalan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

kepemilikan SPBU.  

2. Kepala Pelaksana  

- Menetapkan berbagai kebijakan dalam operasional SPBU.  

- Mengawasi serta mengatur semua kegiatan karyawan. 

3. Sekretaris  

- Mencatat segala kegiatan yang dilakukan pada SPBU. 

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan pada SPBU.  

4. Operator 

- Melayani konsumen SPBU secara langsung dalam bertransaksi jual 

beli bahan bakar mesin (BBM).  

5. Mekanik 

- Melakukan pengecekan akan keakuratan mesin pengisi bahan 

bakar (BBM) dalam durasi waktu tertentu. 

- Melakukan perbaikan atas peralatan operasional yang rusak. 

6. Kebersihan 

- Membersihkan area pengisian bahan bakar dan ruangan yang 

terdapat pada SPBU terutama pada tempat parkir dan kamar mandi 

pada SPBU.  

7. Keamanan 

- Penerima kedatangan pasokan bahan bakar mesin (BBM) dari 

Pertamina. 

- Menjaga keamanan SPBU selama 24 jam. 
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4.1.4. Jumlah Karyawan 

Secara keseluruhan, SPBU di Pasuruan mempunyai tenaga kerja yang 

berjumlah 16 orang. Rincian jumlah tenaga kerja pada SPBU Pasuruan No. 

54.67109 sesuai dengan tugas dan jabatannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :  

Tabel 4.1 
Jumlah Tenaga Kerja  

SPBU di Pasuruan  

Tenaga Kerja Jumlah 

Kepala SPBU 

Sekretaris dan Bendahara SPBU 

Operator SPBU 

Mekanik 

Kebersihan 

Keamanan  

1 

1 

9 

1 

2 

2 

Jumah 16 

Sumber : SPBU di Pasuruan, 2009 

4.1.5. Produk 

Berdirinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) tidak 

bisa dengan keterikatan ketentuan dari Pertamina. Artinya, produk-produk yang 

dijual di SPBU adalah produk keluaran dari Pertamina. Demikian pula dengan 

produk-produk yang dijual di SPBU Pasuruan No. 54.67109 semua merupakan 

produk dari Pertamina. Produk-produk tersebut adalah: 

1. Bensin (Premium) 

2. Solar 

3. Bebagai jenis Oli, seperti: 

- Fastron Sintetic 

- Fastron 

- Enduro 

- Prima XP 
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- Mesran 2T 

- Mesran Super 

- Mesran 2T UB 

- Mesran B40 Diesel 

- Meditran 

- Meditran S 

- Meditran SC 

- Meditran SX 

4.2. Gambaran Karakteristik Responden 

Seluruh responden adalah pelanggan SPBU  di Pasuruan yang telah 

mengunjungi SPBU minimal 5 kali dan berumur 17 tahun ke atas. Berdasarkan 

hasil kuesioner yang didistribusikan kepada 97 responden yang merupakan 

pelanggan SPBU di Pasuruan, maka diperoleh gambaran karakteristik responden 

sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Laki-laki 72 74% 

2. Perempuan 25 26% 

 Total 97 100% 
             Sumber: Data primer diolah, 2009  

Dari Tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 74% sementara sisanya 26% adalah perempuan. Ini menunjukkan 

bahwa pelanggan SPBU di Pasuruan lebih didominasi oleh kaum laki-laki 

daripada perempuan. Hal ini wajar saja mengingat lebih banyak laki-laki yang 
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memiliki aktivitas di luar rumah dibandingkan dengan perempuan. Sementara itu, 

dalam menjalankan aktivitasnya, keberadaan sarana transportasi menjadi salah 

satu faktor pendukung yang mutlak diperlukan. Di sisi lain, kelancaran sarana 

tranportasi itu sendiri tidak bisa lepas dari keberadaan SPBU sebagai penopang 

pengisian BBM sebagai bahan bakar mesin. Sehingga sudah sewajarnya jika 

dalam kesehariannya, pelanggan SPBU di Pasuruan ini lebih banyak dikunjungi 

kaum laki-laki daripada perempuan.  

4.2.2 Responden Berdasarkan Umur  

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Usia Jumlah Persentase (%) 

1. 17-24 tahun 32 33% 

2. 25-34 tahun 26 27% 

3. 35-44 tahun 30 31% 

4. 45-54 tahun 9 9% 

 Total 97 100% 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa sebanyak 33% responden berusia 

antara 17-24 tahun, 27% berusia 25-34 tahun, dan 31% berusia antara 35-44 

tahun. Sementara sisanya, sebanyak 9% merupakan responden yang telah berusia 

antara 45-54 tahun. Deskripsi di atas menjelaskan bahwa pelanggan SPBU lebih 

banyak berusia 17-24 tahun dan disusul usia 25-34 tahun yang cenderung 

memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Pada usia-usia tersebut (dapat dikatakan 

sebagai usia produktif) keberadaan sarana transportasi sebagai penopang 

mobilitasnya sangat dibutuhkan. Hal ini tentunya akan menjadikan keberadaan 
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SPBU sangat diperlukan. Sehingga sudah sewajarnya jika SPBU lebih banyak  

dikunjungi pelanggan pada usia-usia tersebut.   

4.2.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1. PNS 12 12% 

2. Wiraswasta 41 43% 

3. Pegawai Swasta 7 7% 

4. Pelajar / Mahasiswa 22 23% 

5. Lain-lain 15 15% 

 Total 97 100% 
Sumber: data primer diolah, 2009 

Dari Tabel 4.4 tentang karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya, 

disebutkan sebanyak 12% responden adalah PNS, 43% merupakan Wiraswasta, 

dan 7% merupakan Pegawai Swasta. Sementara sisanya 23% merupakan 

Pelajar/Mahasiswa dan responden dengan pekerjaan lain sebanyak 15%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelanggan SPBU lebih didominasi oleh pelanggan dengan 

pekerjaan Wiraswasta dibandingkan profesi lainnya. Sejalan dengan kondisi riil di 

masyarakat, sektor swasta merupakan sektor yang mendominasi struktur sosial 

ekonomi masyarakat. Sehingga sektor ini juga melibatkan lebih banyak 

sumberdaya manusia dibanding sektor lainnya, yang berarti pula bahwa profesi 

wiraswasta merupakan profesi dominan di masyarakat. Hal ini tentunya 

berdampak pula pada tingkat pengunjung SPBU yang lebih banyak berprofesi 

Wiraswata dibanding profesi PNS, Pegawai Swasta, dan lainnya. 
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4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Langsung (X1) 

 
Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Bukti Langsung (X1) 

 
 

Item 
Jawaban Responden 

SS S N TS STS Mean f % f % f % f % F % 
X1.1 6 6.3 48 49.7 31 32 10 10.3 2 2.1 3,47 

X1.2 8 8.2 62 63.9 23 23.7 4 4.1 - - 3,76 

X1.3 18 18.6 53 54.6 23 23.7 3 3.1 - - 3,89 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan distribusi frekuensi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5 di 

atas variabel bukti langsung (X1) dengan indikator kualitas fisik (X1.1), sebanyak 

6.3% menyatakan sangat setuju dengan kualitas fisik SPBU, sedangkan 49.7% 

responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 32% responden lebih 

memilih netral, sebanyak 10.3% tidak setuju dan sisanya sebanyak 2.1% 

responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap kualitas fisik SPBU. 

Pada indikator penampilan dan kerapian (X1.2), sebanyak 8.2% responden 

menyatakan sangat setuju dengan penampilan dan kerapian, sedangkan 63.9% 

responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 23.7% responden lebih 

memilih netral, sedangkan sisanya 4.1% menyatakan tidak setuju pada pernyataan 

tentang penampilan dan kerapian operator SPBU. 

Pada indikator fasilitas fisik (X1.3), sebanyak 18.6% menyatakan sangat 

setuju dengan kelengkapan fasilitas SPBU, sedangkan 54.6% responden lainnya 

menyatakan setuju. Sementara itu 23.7% responden lebih memilih netral, 

sedangkan sisanya 3.1% responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan 

tentang kelengkapan fasilitas fisik SPBU.  

 

 



45 
 
 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (X2) 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Keandalan (X2) 

 

 
Item 

Jawaban Responden 
SS S N TS STS Mean 

f % f % f % f % f % 
X2.1 32 33 50 51.5 12 12.4 3 3.1 - - 4,14 

X2.2 20 20.6 58 59.8 16 16.5 3 3.1 - - 3,98 

X2.3 28 28.9 44 45.4 22 22.7 3 3.1 - - 4,00 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan distribusi frekuensi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.6 di 

atas variabel keandalan (X2) dengan indikator kelancaran mesin pengisi bahan 

bakar (X2.1), sebanyak 33% responden menyatakan sangat setuju dengan 

kelancaran mesin pengisi bahan bakar di SPBU, sedangkan 51.5% responden 

lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 12.4% responden lebih memilih netral, 

dan sebanyak 3.1% menyatakan tidak setuju terhadap kelancaran mesin pengisi 

bahan bakar di SPBU. 

Pada indikator ketepatan dan mutu BBM (X2.2), sebanyak 20.6% 

responden menyatakan sangat setuju dengan ketepatan takaran dan mutu BBM di 

SPBU, sedangkan 59.8% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 

16.5% responden lebih memilih netral, dan sebanyak 3.1% menyatakan tidak 

setuju terhadap dengan  ketepatan takaran dan mutu BBM di SPBU. 

Pada indikator empati operator SPBU (X2.3), sebanyak 28.9% responden 

menyatakan sangat setuju dengan empati yang diberikan oleh operator SPBU 

kepada pelanggan, sedangkan 45.4% responden lainnya menyatakan setuju. 

Sementara itu 22.7% responden lebih memilih netral, dan sebanyak 3.1% 
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menyatakan tidak setuju dengan  empati yang diberikan oleh operator SPBU 

kepada pelanggan. 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (X3) 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Daya Tanggap (X3) 

 

 
Item 

Jawaban Responden 
SS S N TS STS Mean 

f % f % f % f % f % 
X3.1 7 7.2 51 52.6 37 38.1 2 2.1 - - 3,65 

X3.2 9 9.3 59 60.8 27 27.8 2 2.1 - - 3,77 

X3.3 11 11.3 52 53.6 30 30.9 4 4.1 - - 3,72 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan distribusi frekuensi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7 di 

atas variabel daya tanggap (X3) dengan indikator kesediaan operator SPBU 

menangani keluhan  konsumen (X3.1), sebanyak 7.2% responden menyatakan 

sangat setuju dengan kesediaan operator SPBU menangani keluhan  konsumen, 

sedangkan 52.6% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 38.1% 

responden lebih memilih netral, dan sebanyak 2.1% menyatakan tidak setuju 

dengan kesediaan operator SPBU menangani keluhan  konsumen. 

Pada indikator kesediaan operator SPBU memberikan pelayanan yang 

cepat kepada konsumen (X3.2), sebanyak 9.3% responden menyatakan sangat 

setuju dan 60.8% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 27.8% 

responden lebih memilih netral, dan sisanya sebanyak 2.1% menyatakan tidak 

setuju dengan kesediaan operator SPBU memberikan pelayanan yang cepat 

kepada konsumen. 

Pada indikator kesediaan operator SPBU memberikan informasi kepada  

konsumen (X3.3), sebanyak 11.3% responden menyatakan sangat setuju dan 53.6% 
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responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 30.9% responden lebih 

memilih netral, dan sisanya sebanyak 4.1% menyatakan tidak setuju dengan 

adanya pernyataan kesediaan operator SPBU memberikan informasi kepada  

konsumen. 

4.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (X4) 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Jaminan (X4) 

 

 
Item 

Jawaban Responden 
SS S N TS STS Mean 

f % f % f % f % f % 
X4.1 25 25.8 54 55.7 15 15.5 3 3.1 - - 4,04 

X4.2 15 15.5 44 45.4 34 35.1 4 4.1 - - 3,72 

X4.3 15 15.5 54 55.7 23 23.7 5 5.2 - - 3,81 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel jaminan (X4) yang disajikan 

pada Tabel 4.8 di atas, pada indikator operator SPBU jujur dalam 

pengoperasiannya (X4.1), sebanyak 25.8% responden menyatakan sangat setuju, 

dan 55.7% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 15.5% responden 

lebih memilih netral, dan sebanyak 3.1% menyatakan tidak setuju dengan adanya 

pernyataan bahwa operator SPBU jujur dalam pengoperasiannya. 

Pada indikator kesabaran dan keramahan operator pada saat memberikan 

pelayanan kepada konsumen (X4.2), sebanyak 15.5% menyatakan sangat setuju 

dan 45.4% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 35.1% responden 

lebih memilih netral, dan sebanyak 4.1% menyatakan tidak setuju dengan adanya 

pernyataan bahwa operator memiliki kesabaran dan keramahan pada saat 

memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Pada item SPBU memberikan kenyamanan kepada konsumen (X4.3), 

sebanyak 15.5% responden menyatakan sangat setuju, dan 55.7% responden 
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lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 23.7% responden lebih memilih netral, 

dan sebanyak 5.2% menyatakan tidak setuju dengan adanya pernyataan bahwa 

pihak SPBU memberikan kenyamanan kepada konsumen. 

4.3.5. Distribusi Frekuensi Variabel Empati (X5) 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Empati (X5) 

 

 
Item 

Jawaban Responden 
SS S N TS STS Mean 

f % f % f % f % f % 
X5.1 15 15.5 55 56.7 22 22.7 5 5.2 - - 3,82 

X5.2 12 12.4 47 48.5 35 36.1 3 3.1 - - 3,70 

X5.3 13 13.4 51 52.6 30 30.9 3 3.1 - - 3,76 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 
Berdasarkan distribusi frekuensi variabel empati (X5) yang disajikan 

pada Tabel 4.9 di atas, pada item indikator SPBU memperhatikan kebutuhan 

konsumen (X5.1), sebanyak 15.5% responden menyatakan sangat setuju, dan 

56.7% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 22.7% responden 

lebih memilih netral, dan sebanyak 5.2% menyatakan tidak setuju dengan adanya 

pernyataan bahwa pihak SPBU memperhatikan kebutuhan konsumen.  

Pada indikator Operator SPBU dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan antrian (X5.2), sebanyak 12.4% responden menyatakan sangat setuju dan 

48.5% responden lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 36.1% responden 

lebih memilih netral dan 3.1% responden menyatakan tidak setuju dengan adanya 

pernyataan bahwa operator  SPBU dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

antrian. 

Pada indikator Operator SPBU dapat menciptakan suasana yang 

bersahabat (X5.3), para responden banyak yang menyatakan setuju. Hal ini 

dibuktikan sebanyak 13.4% menyatakan sangat setuju dan 52.6% responden 

lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 30.9% responden lebih memilih netral, 
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dan sebanyak 3.1% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa operator 

SPBU dapat menciptakan suasana yang bersahabat.  

4.3.6. Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel  Kepuasan Pelanggan (Y) 

 

 
Item 

Jawaban Responden 
SS S N TS STS Mean 

f % f % f % f % f % 
Y1 30 30.9 43 44.3 20 20.6 4 4.1 - - 4,02 

Y2 25 25.8 49 50.5 20 20.6 3 3.1 - - 3,98 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Kepuasan pelanggan (Y1) yang 

disajikan pada Tabel 4.10 di atas, pada indikator kinerja dan fasilitas SPBU (Y1), 

sebanyak 30.9% responden menyatakan sangat setuju dan 44.3% responden 

lainnya menyatakan setuju. Sementara itu 20.6% responden lebih memilih netral 

dan 4.1% responden menyatakan tidak setuju terhadap kinerja karyawan dan 

fasilitas yang disediakan oleh SPBU (Y1).  

Pada indikator pengakuan pelanggan atas kualitas service, meliputi : 

kecepatan, kompetensi, kenyamanan serta jaminan penanganan keluhan (Y2), 

sebanyak 25.8% responden menyatakan sangat setuju 50.5% responden lainnya 

menyatakan setuju. Sementara itu 20.6% responden lebih memilih netral dan 3.1% 

responden menyatakan tidak setuju terhadap kualitas service, meliputi : kecepatan, 

kompetensi, kenyamanan serta jaminan penanganan keluhan.   
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4.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi 

antara skor jawaban instrumen dengan skor total instrumen, dikatakan valid jika 

koefisien korelasi rxy lebih besar dari rTabel  product moment. Sementara itu 

dengan n = 97 dan α = 0.05 diketahui nilai rTabel = 0.206. 

Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Validitas  

 

No. Variabel Instrument / 
Pertanyaan 

Koefisien 
Korelasi Keterangan 

1 

X1 

X1.1 0,842 Valid 

2 X1.2 0,825 Valid 

3 X1.3 0,720 Valid 

4 

X2 

X2.1 0,777 Valid 

5 X2.2 0,799 Valid 

6 X2.3 0,803 Valid 

7 

X3 

X3.1 0,702 Valid 

8 X3.2 0,758 Valid 

9 X3.3 0,804 Valid 

11 

X4 

X4.1 0,778 Valid 

12 X4.2 0,761 Valid 

13 X4.3 0,795 Valid 

14 

X5 

X5.1 0,780 Valid 

15 X5.2 0,753 Valid 

16 X5.3 0,778 Valid 

17 
Y 

Y1 0,861 Valid 

18 Y2 0,836 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, seluruh item penelitian dikatakan 

valid karena nilai koefisien korelasi (rxy) lebih besar dari rTabel. 
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan metode yang digunakan untuk mengukur apakah 

suatu instrumen cukup dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah valid. Instrumen yang baik, tidak mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Apabila data yang dihasilkan 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap 

akan sama. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Cronbach’s Alpha. 

Koefisien alpha mencerminkan koefisien reliabilitas seluruh item yang terdapat 

dalam suatu variabel yang diteliti. Cronbach’s alpha yang baik adalah yang 

semakin mendekati 1. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai 

alpha lebih besar daripada 0,6 (Arikunto, 2002:171).  

Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Reabilitas 

 

No. 
Instrument/ 
Pertanyaan 

Nilai  
alpha cronbach Keterangan 

1 Variabel X1 0,703 Reliabel 

2 Variabel X2 0,705 Reliabel 

3 Variabel X3 0,623 Reliabel 

4 Variabel X4 0,674 Reliabel 

5 Variabel X5 0,657 Reliabel 

6 Variabel Y 0,611 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 Berdasarkan Tabel tersebut diatas, seluruh item penelitian 

dikatakan realibel karena nilai alpha cronbach’s lebih besar dari 6% (>0,06). 
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4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan  dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

kumulatif dari distribusi normal. Dari grafik diperoleh bahwa data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal hal ini menunjukkan pola 

distribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut : 

Gambar 4.2 

Hasil Uji  Normalitas Variabel Kualitas Pelayanan  
Terhadap Kepuasan Pelanggan 
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Atas dasar Normal P-P Plot Uji Normalitas output SPSS di atas, 

diketahui bahwa sebaran data yang ada menyebar menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data mempunyai distribusi normal. 
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4.5.2. Uji Heteroskedasitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya diperoleh pola yang menyebar, yaitu titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut : 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastistas Variabel Kualitas Pelayanan  

Terhadap Kepuasan Pelanggan 
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Pada grafik Scatterplot hasil output SPSS terlihat titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau data dinyatakan homogen sehingga memenuhi persyaratan 

yang baik dalam memprediksikan variabel kualitas pelayanan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 
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4.5.3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi 

antara variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor). 

Variabel dikatakan tidak memiliki multikolinieritas yaitu jika variabel bebasnya 

memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1. 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Hasil Uji  Multikolinieritas  

Variabel Tolerance VIF Hasil 

X1 
0,588 1,700 Tidak multikol 

X2 
0,414 2,415 Tidak multikol 

X3 
0,547 1,828 Tidak multikol 

X4 
0,418 

2,391 Tidak multikol 

X5 
0,456 

2,193 Tidak multikol 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Hasil perhitungan tolerance maupun VIF menunjukkan bahwa model 

tidak mengalami gejala multikolinieritas. Tidak ada nilai tolerance yang melebihi 

1 dan tidak ada nilai VIF yang melebihi 10. Dengan demikian model yang 

diajukan terbebas dari salah satu penyimpangan asumsi model klasik 

multikolinieritas. 

4.6. Hasil Regresi Linear Berganda  

Dengan analisis yang digunakan terhadap data hasil kuesioner melalui 

program SPSS 13.0 for windows, dapat dilihat hasil analisis dalam Tabel 4.15 

berikut: 
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Tabel 4.15 

Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Berganda  

Variabel Koefisien Beta thitung Sign. (p) 

Konstanta -0,700  -1,092 0,278 

Bukti langsung (X1) -0,084 -0,111 -1,527 0,130 

Keandalan (X2) 0,366 0,483 5,582 0,000 

Daya tanggap (X3) 0,144 0,160 2,131 0,036 

Jaminan  (X4) 0,228 0,295 3,431 0,001 

Empati (X5) 0,087 0,108 1,310 0,193 

R2 0,718    

Adjusted R2 0,703    

Fhitung 46,419    

Sign. (p) 0,000    

Sumber: Data primer diolah, 2009 

 Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel di atas, persamaan regresi yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y = - 0,111X1 + 0,483X2 + 0,160X3 + 0,295X4 + 0,108X5  

Penjelasan dari model regresi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. b1 = -0.111 

Nilai koefisien regresi (b1) sebesar -0.111 dengan tanda negatif dapat 

diasumsikan bahwa setiap satu satuan variabel bukti langsung akan 

berpengaruh terhadap penurunan kepuasan pelanggan sebesar 0.111 apabila 

variabel lainnya tetap. 

b. b2 = 0,483 

Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,483 dengan tanda positif menunjukkan 

setiap satu satuan variabel keandalan akan berpengaruh terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,483 apabila variabel lainnya tetap. 
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c. b3 = 0,160 

Nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,160 dengan tanda positif menunjukkan 

bahwa setiap satu satuan variabel keandalan akan berpengaruh terhadap 

kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,160 apabila variabel lainnya tetap. 

d. b4 = 0,295 

Nilai koefisien regresi (b4) sebesar 0,295 dengan tanda positif menunjukkan 

bahwa setiap satu satuan jaminan akan berpengaruh terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,295 apabila variabel lainnya tetap. 

e. b5 = 0,108 

Nilai koefisien regresi (b5) sebesar 0,108 dengan tanda positif menunjukkan 

bahwa setiap satu satuan variabel empati akan berpengaruh terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,108 apabila variabel lainnya tetap. 

f. Adjusted R2 = 0,703 

Dari hasil analisis berganda diketahui bahwa nilai Adjusted R2 sebesar 0,703 

memiliki arti 70,3% kepuasan para pelanggan dipengaruhi oleh variabel bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati sedangkan sisanya, 

yaitu sebesar 29,7%, dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Pengujian Hipotesis I 

  Pengujian terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan atau bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya 

Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5)  secara bersama-sama berpengaruh 
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terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel.  

 Adapun langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis adalah : 

a. Perumusan hipotesis 

- H0 : Fhitung < Ftabel,  berarti tidak ada pengaruh antara variabel Bukti 

Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan 

Empati (X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

- Ha : Fhitung > Ftabel, berarti ada pengaruh antara variabel Bukti Langsung 

(X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), dan Empati (X5) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). 

b. Penentuan nilai  Fhitung dan Ftabel 

Nilai Fhitung diperoleh sebesar 46,419, sedangkan Ftabel sebesar 2,31. 

c. Keputusan 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari nilai 

Ftabel, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima Ha. Artinya 

secara statistik dapat dibuktikan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

variabel Bukti Langsung (X1), Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan 

(X4), dan Empati (X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) secara simultan 

(bersama-sama). 

d. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian, diputuskan menolak H0 dan menerima Ha, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada SPBU di Pasuruan. 
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Atas dasar hasil pengujian di atas maka hipotesis penelitian yang 

berbunyi diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara dimensi 

kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel  tangibles (bukti langsung), reliability 

(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy 

(empati) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di Pasuruan dapat diterima atau 

teruji kebenarannya. 

4.7.2. Pengujian Hipotesis II 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat dilakukan pengujian secara parsial dengan uji t. Adapun 

hasil uji t untuk Variabel X1, X2, X3, X4, X5, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 
Rekapitulasi Hasil Uji Parsial 

 

Variabel thitung tTabel Sign.(p) 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

-1,527 

5,582 

2,131 

3,431 

1,310 

1,985 

1,985 

1,985 

1,985 

1,985 

0,130 

0,000 

0,036 

0,001 

0,193 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

• thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel-variabel bebas berupa bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati secara parsial terhadap Kepuasan pelanggan pada 

SPBU di Pasuruan. 
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• thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel-variabel bebas berupa bukti langsung, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati secara parsial terhadap Kepuasan pelanggan pada 

SPBU di Pasuruan. 

Berdasarkan hasil uji t, pengujian terhadap masing-masing variabel akan 

dijelaskan pada pembahasan berikut ini : 

1. Variabel Bukti Langsung 

Variabel bukti langsung  memiliki  nilai thitung sebesar -1,527. Nilai ini 

lebih kecil  dari ttabel 1,985. Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha 

ditolak atau Ho diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel bukti 

langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pelanggan 

pada SPBU di Pasuruan. 

2. Variabel Keandalan 

Variabel keandalan memiliki  nilai thitung sebesar 5,582. Nilai ini lebih  

besar dari ttabel 1,985. Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha  

diterima atau Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel keandalan 

berpengaruh secara  signifikan terhadap  Kepuasan pelanggan pada SPBU di 

Pasuruan. 

3. Variabel  Daya Tanggap 

Variabel  daya tanggap memiliki  nilai thitung sebesar 2,131. Nilai ini 

lebih besar dari ttabel 1,985. Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha 

diterima atau Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel daya 

tanggap berpengaruh secara  signifikan terhadap Kepuasan pelanggan pada 
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SPBU di Pasuruan. 

4. Variabel Jaminan 

Variabel jaminan memiliki  nilai t hitung sebesar 3,431. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel 1,985. Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha diterima 

dan Ho ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel Jaminan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan pelanggan pada SPBU di 

Pasuruan. 

5. Variabel Empati 

Variabel empati memiliki  nilai thitung sebesar 1,310. Nilai ini lebih kecil  

dari ttabel 1,985. Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha ditolak dan Ho 

diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel empati tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan. 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel keandalan, daya tanggap, dan jaminan berpengaruh signifikan 

secara parsial sedangkan bukti langsung dan empati tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan.  Dengan demikian 

hipotesis penelitian yang berbunyi diduga terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel bukti 

langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati (empathy) terhadap Kepuasan pelanggan SPBU 

di Pasuruan tidak sepenuhnya dapat diterima atau teruji kebenarannya. 

4.7.3. Pengujian Hipotesis III 

Untuk mengetahui variabel yang paling menentukan (dominan) 

berpengaruh pada Kepuasan pelanggan pada SPBU di Pasuruan digunakan nilai t. 
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Nilai t tertinggi menunjukkan variabel bebas yang paling menentukan (dominan) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Tabel.4.17 

Rekapitulasi Pengaruh Variabel Dominan 

Variabel Beta 

Keandalan (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

0,483 

0,160 

0,295 

Sumber: Data primer diolah, 2009 

Hasil pengujian dengan menggunakan uji t yang telah dijelaskan 

sebelumnya menyatakan bahwa variabel keandalan, daya tanggap, jaminan 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepuasan pelanggan. Selanjutnya 

dengan nilai beta dapat ditentukan variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

Kepuasan pelanggan. Dari Tabel di atas, diketahui bahwa keandalan memiliki 

nilai beta tertinggi dibanding daya tanggap dan jaminan. Hal ini berarti bahwa 

variabel keandalan berpengaruh dominan terhadap Kepuasan pelanggan.  

Atas dasar penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian yang berbunyi 

diduga yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kepuasan pelanggan SPBU di 

Pasuruan adalah variabel jaminan (assurance) tidak dapat diterima atau tidak teruji 

kebenarannya, karena setelah dilakukan pengujian ternyata variabel keandalan 

yang dominan. 

4.8. Pembahasan 

Pemahaman terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan 

merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan di dunia usaha yang 

demikian ketat. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, 
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diharapkan akan mampu menjaring pelanggan baru sekaligus membangun 

kepuasan pelanggan pada perusahaan sehingga perusahaan tersebut maju dan 

berkembang.  

Harapan para pelanggan pada umumnya berangkat dari pelayanan yang 

diberikan perusahaan. Harapan ini biasanya diperoleh dari informasi yang 

disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di waktu yang 

lalu dan sebagainya. Atas dasar harapan ini pula seorang pelanggan akan 

mengambil keputusan pilihan atas perusahaan yang akan dijadikan rekanan dalam 

pemenuhan kebutuhannya. Maka dari itu kualitas pelayanan merupakan pintu 

pembuka pemenuhan harapan tersebut sehingga pelanggan memiliki komitmen 

dan loyal kepada perusahaan. Sebab, dengan komitmen dan Kepuasan yang 

dimiliki, pelanggan akan bertahan secara mendalam untuk melakukan pembelian 

ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. 

Kualitas pelayanan itu sendiri merupakan seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan atas pelayanan yang diterima oleh pelanggan. Semakin 

kecil perbedaan antara kenyataan dan harapan bermakna pula semakin besar rasa 

kepuasan pada diri pelanggan karena merasa kebutuhannya terpenuhi.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pelanggan 

adalah dengan memperhatikan aspek kualitas pelayanan yang didalamnya 

mencakup berbagai dimensi pelayanan. Dimensi pelayanan tersebut meliputi bukti 

langsung (tangibles), keandalan (reability), daya tanggap (responsive), jaminan 

(assurance), dan empati (empaty) perusahaan terhadap pelanggan.  
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Bukti langsung (tangibles) berkaitan dengan fasilitas fisik, alat-alat 

perlengkapan (teknologi) serta penampilan operator atau sumber daya manusia, 

sedangkan keandalan (reability) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Dimensi daya tanggap (responsivenes) merupakan suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan 

dengan penyampaian informasi yang jelas, sedangkan jaminan (assurance) 

berkaitan dengan keamanan bertransaksi, etika, pengetahuan, dan sikap para 

karyawan dalam menghadapi pelanggan. Selanjutnya dimensi yang terakhir 

berupa empati (empaty) berkaitan dengan rasa tanggung jawab/kredibilitas yang 

tinggi dalam melayani pelanggan, pemberian solusi atas permasalahan pelanggan, 

dan hubungan baik dengan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pelanggan SPBU di 

Pasuruan menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan variabel kualitas 

pelayanan yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati terhadap Kepuasan pelanggan. Artinya, kelima dimensi kualitas pelayanan 

tersebut memegang peran penting dalam mewujudkan harapan para pelanggan 

SPBU di Pasuruan sehingga tercapai kepuasan tidak saja karena kebutuhannya 

terpenuhi namun juga karena merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. 

Pengaruh tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan dimana 70,3% Kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati sedangkan 29,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang 

diteliti. 
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Sementara itu dalam analisis secara parsial menunjukkan bahwa 

keandalan, daya tanggap, dan jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan secara parsial, sedangkan bukti langsung dan empati tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Di sisi lain, variabel keandalan 

memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan dibanding variabel 

keandalan dan daya tanggap.  

Tidak adanya pengaruh signifikan variabel bukti langsung terhadap 

kepuasan pelanggan bisa jadi disebabkan keterbatasan sarana fisik berupa areal 

parkir dan fasilitas fisik lainnya yang masih belum memenuhi standart. Artinya, 

kepuasan pelanggan SPBU di Pasuruan tidak dipengaruhi oleh sarana fisik yang 

ada. Sedangkan tidak adanya pengaruh variabel empati terhadap kepuasan 

pelanggan lebih dikarenakan pada alasan subyektif pelanggan yang tidak diukur 

dalam penelitian ini. Artinya pelanggan tidak menjadikan empati yang diberikan 

perusahaan sebagai alasan untuk loyal. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menujukkan betapa pentingnya 

kualitas pelayanan dalam membangun kepuasan pelanggan. Maka dari itu sudah 

sepantasnya jika SPBU di Pasuruan harus selalu mengedepankan kualitas 

pelayanan bagi para pelanggannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan 

dipandang sebagai tolok ukur tercapainya Kepuasan pelanggan sehingga SPBU di 

Pasuruan akan berhasil menjadi pilihan pelanggan. 

Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan harus seiring 

dengan adanya sarana dan prasarana pendukung baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Dukungan internal terwujud dalam bentuk sikap dan kesadaran 

operator dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sedangkan dukungan 
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eksternal dapat diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana fisik sehingga 

mendukung pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Apabila sarana dan 

prasarana pendukung baik internal maupun eksternal cukup memadai diharapkan 

keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akan berdampak pada 

pencapaian kepuasan pelanggan yang pada akhirnya akan membangun sebuah 

Kepuasan pelanggan sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan.  
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Atas dasar analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan variabel bukti 

langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan 

pelanggan secara simultan. Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari variabel  bukti langsung 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di 

Pasuruan dapat diterima atau teruji kebenarannya. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keandalan, daya tanggap, dan 

jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan secara parsial, 

sedangkan bukti langsung dan empati tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis penelitian yang 

berbunyi diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara 

variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung (tangibles), 

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

dan empati (empathy) terhadap kepuasan pelanggan SPBU di Pasuruan  

tidak sepenuhnya dapat diterima atau teruji kebenarannya. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keandalan memiliki pengaruh 

dominan terhadap kepuasan pelanggan dibanding variabel daya tanggap dan 
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jaminan. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi diduga yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan SPBU di 

Pasuruan adalah variabel assurance (jaminan) tidak dapat diterima atau 

tidak teruji kebenarannya, karena setelah dilakukan pengujian ternyata 

variabel keandalan yang dominan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, maka 

disarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bagi SPBU di Pasuruan 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan berbagai 

dimensi kualitas pelayanan itu sendiri seperti bukti langsung, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati karena ternyata kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

b. Meningkatkan pelayanan di bidang sarana fisik dan empati karyawan. 

Hal ini dapat ditempuh dengan memperbaiki sarana fisik seperti parkir 

dan tempat peristirahatan, serta meningkatkan empati karyawan kepada 

pelanggan dengan meningkatkan keramahan karyawan dalam 

menghadapi pelanggan. 

c. Meningkatkan keandalan operator dalam melayani pelanggan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan selalu memberi motivasi dan pengarahan secara 

rutin kepada operator untuk tetap sigap dan handal dalam melayani 

pelanggan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Melakukan penelitian lanjutan dengan penambahan variabel dan 

objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih beragam demi kemajuan ilmu pengetahuan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan  

Pada SPBU Di Pasuruan 

 

 

 

 

 

Oleh : 

JUBAIDAH 

( 0510223108 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ketentuan Pengisian Kuesioner adalah: 
 

- Responden yang telah mengunjungi SPBU Pasuruan No. 
54.67109 lebih dari 5 kali. 

- Responden telah berumur lebih atau sama dengan 17 tahun 
dengan asumsi bahwa seseorang yang telah berumur 17 dianggap 
telah dewasa. 

 
Jika Anda memenuhi kedua kriteria diatas Anda bisa melanjutkan 
pengisian kuesiner ini. 
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Nomor Responden:  

 

KUESIONER 

 

Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka Penulis memohon bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan – pertanyaan di 

bawah ini dengan memberikan tanda centang  (�) pada pilihan yang telah ada, 

sehingga akan diperoleh data yang akurat. 

Hasil penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penyusunan skripsi, 

oleh karena itu jawaban Anda tidak akan dipublikasikan dan dijamin 

kerahasiaannya. 

Atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, saya ucapkan 

banyak terima kasih. 

  
 
IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon untuk mengisi titik-titik dibawah ini dan berilah tanda silang (X) 

pada poin jawaban yang paling Anda anggap sesuai. 

1. Nama :....................................................(Boleh untuk tidak diisi) 

2. Usia : 

a. 17-24 Tahun   c. 35-44 Tahun  

b. 25-34 Tahun   d. 45-54 Tahun  

3. Jenis Kelamin : 

a. Laki-Laki  b. Perempuan 

4. Pekerjaan : 

a. PNS    d. Pelajar/Mahasiswa 

b. Wiraswasta   e. Lain-Lain.....................(sebutkan) 

c. Pegawai Swasta    

 

 

  

 



73 
 
 

Silahkan berikan tanda centang ( ���� )  untuk tanggapan yang anda anggap 

sesuai. 

Keterangan tanggapan : 

SS : SANGAT SETUJU 
S : SETUJU 
N : NETRAL 
TS : TIDAK SETUJU 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU 
 
A. Bukti Langsung (X1) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1. Kualitas fisik (mesin pengisi bahan 

bakar kendaraan) SPBU di 

Pasuruan yang baru dan bagus 

     

2. Penampilan dan kerapian (seragam 

dan atribut seragam)  operator 

SPBU di Pasuruan. 

     

3. Fasilitas fisik SPBU di Pasuruan 

(tempat parkir, toilet) yang nyaman 

dan bersih. 

     

 

B. Keandalan (X2) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

4. Kelancaran mesin pengisi bahan 

bakar  (premium dan solar) 

kendaraan di SPBU Pasuruan. 

     

5. Ketepatan takaran dan mutu BBM 

yang dijual sesuai dengan yang 

dijanjikan di SPBU Pasuruan   

     

6. Perhatian operator SPBU di 

Pasuruan saat konsumen 

menyampaikan keluhan. 

     



74 
 
 

C. Daya Tanggap (X3) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

6. 

 

Kesediaan operator SPBU di 

Pasuruan dalam menangani keluhan 

konsumen. 

     

7. 

 

Kesediaan operator SPBU di 

Pasuruan dalam memberikan 

pelayanan yang cepat pada 

konsumen. 

     

8. 

 

Kesediaan operator SPBU di 

Pasuruan dalam memberikan 

informasi yang dibutuhkan 

konsumen. 

     

 

D. Jaminan (X4) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

10. Operator SPBU di Pasuruan jujur 

dalam pengoperasiannya. 

     

11. Kesabaran dan keramahan operator 

SPBU di Pasuruan pada saat 

memberikan pelayanan kepada 

konsumen. 

     

12. SPBU di Pasuruan memberikan 

kenyamanan kepada konsumen. 
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E. Empati (X5) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

12. 

 

SPBU Pasuruan memperhatikan 

kebutuhan konsumen. 

     

13. Operator  SPBU di Pasuruan dalam 

memberikan pelayanan sesuai 

dengan antrian. 

     

14. Operator SPBU di Pasuruan dapat 

menciptakan suasana yang 

bersahabat. 

     

 

F. Kepuasan Pelanggan (Y) 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

15. Kepuasan pelanggan terhadap 

kinerja karyawan dan fasilitas yang 

disediakan oleh SPBU. 

     

16. Pengakuan pelanggan atas kualitas 

service, meliputi kecepatan, 

kompetensi, kenyamanan serta 

jaminan penanganan keluhan. 

     

 
 

TERIMA KASIH 
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Frequencies 
 

Statistics

97 97 97

0 0 0

Valid

Missing

N
X1.1 X1.2 X1.3

 
Frequency Table 
 

X1.1

2 2.1 2.1 2.1

10 10.3 10.3 12.4

31 32.0 32.0 44.3

48 49.5 49.5 93.8

6 6.2 6.2 100.0

97 100.0 100.0

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.2

4 4.1 4.1 4.1

23 23.7 23.7 27.8

62 63.9 63.9 91.8

8 8.2 8.2 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1.3

3 3.1 3.1 3.1

23 23.7 23.7 26.8

53 54.6 54.6 81.4

18 18.6 18.6 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
 

Statistics

97 97 97

0 0 0

Valid

Missing

N
X2.1 X2.2 X2.3

 
Frequency Table 
 

X2.1

3 3.1 3.1 3.1

12 12.4 12.4 15.5

50 51.5 51.5 67.0

32 33.0 33.0 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.2

3 3.1 3.1 3.1

16 16.5 16.5 19.6

58 59.8 59.8 79.4

20 20.6 20.6 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

3 3.1 3.1 3.1

22 22.7 22.7 25.8

44 45.4 45.4 71.1

28 28.9 28.9 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
 

Statistics

97 97 97

0 0 0

Valid

Missing

N
X3.1 X3.2 X3.3

 
Frequency Table 
 

X3.1

2 2.1 2.1 2.1

37 38.1 38.1 40.2

51 52.6 52.6 92.8

7 7.2 7.2 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.2

2 2.1 2.1 2.1

27 27.8 27.8 29.9

59 60.8 60.8 90.7

9 9.3 9.3 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X3.3

4 4.1 4.1 4.1

30 30.9 30.9 35.1

52 53.6 53.6 88.7

11 11.3 11.3 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 
 

Frequencies 
 

Statistics

97 97 97

0 0 0

Valid

Missing

N
X4.1 X4.2 X4.3

 
Frequency Table 
 

X4.1

3 3.1 3.1 3.1

15 15.5 15.5 18.6

54 55.7 55.7 74.2

25 25.8 25.8 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.2

4 4.1 4.1 4.1

34 35.1 35.1 39.2

44 45.4 45.4 84.5

15 15.5 15.5 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X4.3

5 5.2 5.2 5.2

23 23.7 23.7 28.9

54 55.7 55.7 84.5

15 15.5 15.5 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
 

Statistics

97 97 97

0 0 0

Valid

Missing

N
X5.1 X5.2 X5.3

 
Frequency Table 
 

X5.1

5 5.2 5.2 5.2

22 22.7 22.7 27.8

55 56.7 56.7 84.5

15 15.5 15.5 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.2

3 3.1 3.1 3.1

35 36.1 36.1 39.2

47 48.5 48.5 87.6

12 12.4 12.4 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X5.3

3 3.1 3.1 3.1

30 30.9 30.9 34.0

51 52.6 52.6 86.6

13 13.4 13.4 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies 
 

Statistics

97 97

0 0

Valid

Missing

N
Y1 Y2

 
Frequency Table 
 

Y1

4 4.1 4.1 4.1

20 20.6 20.6 24.7

43 44.3 44.3 69.1

30 30.9 30.9 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y2

3 3.1 3.1 3.1

20 20.6 20.6 23.7

49 50.5 50.5 74.2

25 25.8 25.8 100.0

97 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Bukti Langsung (X1) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.842**

.000

97

.825**

.000

97

.720**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X1.1

X1.2

X1.3

Total_X1

Total_X1

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.705 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Keandalan (X2) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.777**

.000

97

.799**

.000

97

.803**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X2.1

X2.2

X2.3

Total_X2

Total_X2

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.703 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Daya Tanggap (X3) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.702**

.000

97

.758**

.000

97

.804**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X3.1

X3.2

X3.3

Total_X3

Total_X3

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.623 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Jaminan (X4) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.778**

.000

97

.761**

.000

97

.795**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X4.1

X4.2

X4.3

Total_X4

Total_X4

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.674 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Empati (X5) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.780**

.000

97

.753**

.000

97

.778**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

X5.1

X5.2

X5.3

Total_X5

Total_X5

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.657 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Uji Validitas & Reliabilitas Kuisioner  
Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

.861**

.000

97

.836**

.000

97

1

97

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

N

Y1

Y2

Total_Y

Total_Y

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 
 

Reliability 
 

Case Processing Summary

97 100.0

0 .0

97 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.611 2

Cronbach's
Alpha N of Items
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Regression 
Descriptive Statistics

8.01 1.358 97

11.12 1.781 97

12.12 1.793 97

11.14 1.514 97

11.58 1.761 97

11.29 1.689 97

Kepuasan Pelanggan

Bukti Langsung

Keandalan

Daya Tanggap

Jaminan

Empati

Mean
Std.

Deviation N

 
 

 

Variables Entered/Removedb

Empati, Daya Tanggap,
Bukti Langsung, Jaminan,
Keandalan

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pelangganb. 
 

 
 Model Summary(b) 
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .848(a) .718 .703 .740 .718 46.419 5 91 .000 

a  Predictors: (Constant), Empati, Daya Tanggap, Bukti Langsung, Jaminan, Keandalan 
b  Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
 

ANOVAb

127.140 5 25.428 46.419 .000a

49.849 91 .548

176.990 96

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Empati, Daya Tanggap, Bukti Langsung, Jaminan,
Keandalan

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Pelangganb. 
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Coefficientsa

-.700 .640 -1.092 .278

-.084 .055 -.111 -1.527 .130 .588 1.700

.366 .065 .483 5.582 .000 .414 2.415

.144 .067 .160 2.131 .036 .547 1.828

.228 .066 .295 3.431 .001 .418 2.391

.087 .066 .108 1.310 .193 .456 2.193

(Constant)

Bukti Langsung

Keandalan

Daya Tanggap

Jaminan

Empati

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
Tolera

nce VIF

Collinearity
Statistics

Dependent Variable: Kepuasan Pelanggana. 
 

 
Charts 
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Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Scatterplot

 


