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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Pendirian Perusahaan 

Toyota Motor Corporation didirikan pada bulan September 1933 sebagai 

divisi mobil Pabrik Tenun Otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut 

kemudian dipisahkan pada tanggal 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota 

Motor Corporation seperti pada saat ini. Berangkat dari industri tekstil, Toyota 

menancapkan diri sebagai salah satu pabrikan otomotif yang cukup terkemuka di 

seluruh dunia. Merek yang memproduksi 1 mobil tiap 6 detik ini ternyata 

memakai nama keluarga pendirinya, Toyoda. Inilah beberapa tonggak menarik 

perjalanan Toyota. 

Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia dalam unit 

sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 5,5 juta unit 

mobil di seluruh dunia. Jika dihitung, angka ini ekuivalen dengan memproduksi 1 

unit mobil dalam 6 detik. 

Sakichi Toyoda sebagai pendirinya lahir pada bulan Februari 1867 di 

Shizouka, Jepang. Pria ini dikenal sebagai penemu sejak berusia belasan tahun. 

Toyoda mengabdikan hidupnya mempelajari dan mengembangkan perakitan 

tekstil. Dalam usia 30 tahun, Toyoda menyelesaikan mesin tenun yang kemudian 

mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyoda Automatic 

Loom Works, Ltd. pada November 1926. Di sini hak paten mesin tekstil 

otomatisnya kemudian dijual kepada Platt Brothers & Co, Ltd. dari Inggris, 
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Britania Raya. Hasil penjualan paten ini, dijadikan modal pengembangan divisi 

otomotif. Mulai tahun 1933, ketika Toyoda membangun divisi otomotif, tim yang 

kemudian banyak dikendalikan oleh anaknya Kiichiro Toyoda, tiada henti 

menghasilkan inovasi-inovasi terdepan di zamannya. Mesin Tipe A berhasil 

dirampungkan pada 1934. Setahun kemudian mesin ini dicangkokkan prototipe 

pertama mobil penumpang mereka, Al. Divisi otomotif Toyoda juga 

menghasilkan truk model G1. 

Di tahun 1936 mereka meluncurkan mobil penumpang pertama mereka, 

Toyoda AA (kala itu masih menggunakan nama Toyoda). Model ini 

dikembangkan dari prototipe model A1 dan dilengkapi bodi dan mesin A. 

Kendaraan ini dari awal diharapkan menjadi mobil rakyat. Konsep produk yang 

terus dipegang Toyota hingga sekarang. Empat tahun menunggu dirasa cukup 

melahirkan perusahaan otomotif sendiri dan melepaskan diri dari industri tekstil 

mereka. Kemudian pada tahun 1937 mereka meresmikan divisi otomotif dan 

memakai nama Toyota, bukan Toyoda seperti nama industri tekstil. Alasan 

mengunakan nama Toyota karena industri otomotif merupakan bisnis gaya hidup 

dan bahkan penyebutan sebuah nama (dan seperti apa kedengarannya) menjadi 

sisi yang begitu penting. Karena nama Toyoda dianggap terlalu kaku di dalam 

bisnis yang dinamis maka diubah menjadi Toyota yang dirasa lebih baik. Tak 

ayal, tahun 1937 merupakan era penting lahirnya Toyota Motor Co, Ltd. cikal 

bakal raksasa Toyota Motor Corp (TMC) sekarang. Semangat inovasi Kiichiro 

Toyoda tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil 

kendaraan tangguh. Di era 1940-an, Toyota sibuk mengembangkan permodalan 

termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa di Tokyo, Osaka dan Nagoya. 
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Setelah era Perang Dunia II berakhir, tahun 1950-an merupakan 

pembuktian Toyota sebagai penghasil kendaraan serba guna dan tangguh. Waktu 

itu kendaraan Jeep akrab di Jepang. Terinspirasi dari mobil ini, Toyota kemudian 

mengembangkan prototipe Land Cruiser yang keluar tahun 1950. Setahun 

kemudian meluncurkan secara resmi model awal Land Cruiser yakni model BJ. 

Toyota tidak hanya dikenal melalui Toyota Land Cruiser. Mereka juga 

mengembangkan model yang menjadi favorit dunia, sedan kecil. Lewat Corolla 

yang memulai debutnya pada tahun 1966, sedan mungil generasi awal ini 

memakai penggerak belakang mengubah tatanan sedan bongsor yang populer saat 

itu menuju arah sedan kecil yang kompak, irit dan ringkas. Memasuki tahun 1975, 

Corolla masuk dalam generasi ketiga dan terjual lebih dari 5 juta unit. Hal yang 

menakjubkan ini masih kokoh hingga sekarang. Mesin mobil Corolla ini 

kemudian digunakan di Indonesia sebagai mesin untuk kendaraan niaga keluarga 

serbaguna Toyota Kijang generasi awal yang dikenal Kijang Buaya. 

Di Indonesia sendiri Toyota masuk pada tahun 1975 dengan nama PT. 

Astra Motor Sales (AMS) dan pada tahun 1985 nama perusahaan Astra Motor 

Sales (AMS) berubah menjadi Astra Internasional Inc. Toyota Division. Pada 

tahun 1987, PT. AMS bergabung dengan PT. Astra Internasional dan menjadi 

bagian dari Sales Operation pada divisi otomotifnya. Pada tahun 1991 nama 

perusahaan berubah menjadi AUTO 2000. Kata AUTO 2000 mempunyai makna 

antara lain adalah pola berpikir yang jauh hingga tahun 2000 mendatang, 

sedangkan AUTO sendiri mempunyai arti otomotif karena AUTO 2000 adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif (bengkel dan penjualan mobil 

Toyota) hingga sekarang. 
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Sejalan makin menglobalnya produk Toyota, mereka sadar tidak 

mempunyai grafik Logo. Bahkan di Indonesia dijumpai kendaraan bermerek 

Toyota seperti Toyota Kijang dengan logo “TOYOTA” pada grill di bagian 

bonnet (hidung) mobil. 

Toyota akhirnya memutuskan untuk membuat dua lingkaran oval (elips) 

yang menghasilkan huruf “T” dan ellips ketiga mengisyaratkan akan the spirit of 

understanding in design. Lingkaran ketiga itu sekaligus mengelilingi kedua 

lingkaran ellips sebelumnya yang berbentuk “T” sebagai bukti menjaga dan 

mempengaruhi sekelilingnya. 

Saat ini Auto 2000 adalah main dealer Toyota terbesar di Indonesia, yang 

menguasai antara 70% hingga 80% dari total keseluruhan penjualan Toyota. 

Dalam aktivitas bisnisnya, Auto 2000 berhubungan dengan PT Toyota Astra 

Motor yang menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota. Auto 2000 

selaku dealer resmi Toyota bersama 4 dealer resmi Toyota yang lain. 

Auto 2000 berkembang pesat karena memberikan berbagai layanan yang 

sangat memudahkan bagi calon pembeli maupun pengguna Toyota. Dengan 

slogan “Urusan Toyota jadi mudah!”, Auto 2000 selalu mencoba menjadi yang 

terdepan dalam pelayanan. Produk-produk Auto 2000 yang inovatif seperti THS 

(Toyota Home Service), Express Maintenance (servis berkala hanya satu jam) dan 

Express Body Paint (perbaikan body 3 panel dalam 8 jam saja) serta Booking 

Service yang mencerminkan perhatian Auto 2000 yang tinggi kepada 

pelanggannya. 

Auto 2000 memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (kecuali 

Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah dan D.I.Y). 
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 Selain cabang-cabang Auto 2000 yang berjumlah 66 outlet. Auto 2000 

juga memiliki dealer yang tersebar di seluruh Indonesia (indirect), yang totalnya 

berjumlah 67 outlet. Dengan demikian, terdapat 133 cabang yang mewakili 

penjualan Auto 2000 di seluruh Indonesia. 48 Bengkel milik Auto 2000 

merupakan yang terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Disamping itu Auto 

2000 juga memiliki 407 partshop yang menjamin keaslian suku cadang produk 

Toyota. 

Di kota Malang sendiri hingga tahun 2009 terdapat tiga bengkel resmi 

Toyota. 2 dealer Toyota Auto 2000 berada dibawah naungan PT. Astra 

Internasional Tbk. secara langsung, yaitu adalah Auto 2000 cabang Malang I yang 

lokasinya berada di Jl. Letjend Sutoyo Malang dan Auto 2000 cabang Malang II 

atau lebih dikenal dengan nama Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Auto 2000 

cabang Sukun-Malang inilah yang menjadi tempat penelitian penulis. Sedangkan 

1 dealer Toyota lagi yang bernama dealer Toyota Kartika Sari berada dibawah 

manajemen PT. Kartika Sari Motor yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta. Kantor 

cabang Auto 2000 Sukun-Malang itu sendiri baru berdiri pada tanggal 1 Mei 2006 

dengan status institusi swasta nasional.  
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4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

• Menjadi dealer otomotif terbaik di Indonesia dengan proses dan 

pelayanan kelas dunia. 

b. Misi Perusahaan 

• Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

• Mencapai pangsa pasar nomor satu untuk Toyota. 

• Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi 

karyawan. 

• Menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham. 

4.1.3. Filosofi Pelayanan 

 Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang berpedoman kepada filosofi pelayanan sebagai berikut 

• Ease : Memberikan kemudahan kepada pelanggan. 

• Personal : Ramah dan siap membantu segala kebutuhan pelanggan. 

• Reliable : Aman dan dapat diandalkan. 

4.1.4. Slogan PT. Astra Internasional Tbk. 

 “Moving Forward”  

Bagi Toyota, tidak ada cara yang sama untuk mendefinikasikan Moving 

Forward. Moving Forward adalah tentang mendengarkan kebutuhan orang lain 

dan kebutuhan planet kita. Filosofi ini terpatri dalam setiap langkah yang kita 

lakukan. Moving Forward adalah tentang merancang kendaraan yang ramah 

lingkungan di masa depan. Dengan kendaraan pionir berteknologi mesin hybrid 

elektrik/gas, Toyota berbicara tentang mesin yang menggunakan tenaga yang 
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berasal dari oksigen, dimana hasil buangannya berupa air. Dan dengan teknologi 

yang menjamin keselamatan terbaru, seperti sistem pengenalan pejalan kaki, 

komunikasi antar kendaraan dan radar keselamatan  sebelum tabrakan, para ahli 

Toyota berkarya untuk membuat kendaraan yang aman bagi semua orang. 

Tujuan Toyota adalah meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Ini bisa diartikan 

sebuah MPV yang mengantar anak ke sekolah. Sebuah sedan yang menunjukkan 

kepercayaan diri, ”Anda Sudah Tepat” atau sebuah 4x4 yang bekerja keras seperti 

yang Anda lakukan. 

Dengan demikian, apapun arti Moving Forward bagi Anda, Toyota dapat 

membantu Anda untuk mencapainya. Moving Forward adalah tentang perbaikan 

berkelanjutan. Bila Anda melihat dunia dari sisi ini, Anda dapat merasakan 

perbaikan dari hari ke hari, di setiap aspek kehidupan. Jadi, ketika kita menatap 

masa depan, hanya ada satu cara untuk kita bergerak kedepan 

4.1.5. Lokasi PT. Astra Internasional  Toyota Auto 2000 Cabang Sukun-

Malang. 

 Penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Prima (Service Excellence) 

Wiraniaga Terhadap Kepuasan Pelanggan Dealer Toyota AUTO 2000 ini 

dilaksanakan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang yang berlokasi di Jalan S. Supriadi No.35 Sukun, Malang. Lokasi 

penelitian ini merupakan kantor cabang kedua “Auto 2000” di kota Malang. 

Walaupun dapat dikatakan lokasi perusahaan terletak pada daerah yang 

kurang strategis karena jauh dari daerah potensial dan akses jalan pun terkadang 

sering macet. Tetapi dengan beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Auto 2000 
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cabang Malang-Sukun seperti fasilitas ruang tunggu yang nyaman serta peralatan 

perbaikan mobil Toyota yang lengkap dan terbaru, hal ini menjadi daya nilai lebih 

bagi konsumen untuk mempercayakan perawatan serta perbaikan mobil Toyota di 

Auto 2000 cabang Malang-Sukun. 

 

4.1.6.  Jumlah Pekerja 

Saat ini PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang 

memiliki pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai outsourcing. 

Jumlah pegawai tetap sebanyak 40 orang, dan pegawai outsourcing sejumlah 35 

orang. Sehingga total karyawan saat ini berjumlah 75 orang. 

Untuk unit sales, dimana peneliti melakukan penelitian ini terdapat 11 

orang wiraniaga (salesman) dan seorang counter sales. 

 

4.1.7. Kebijakan Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja. 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 sebagai perusahaan yang 

bergerak dalam bidang otomotif yang meliputi distribusi, layanan purna jual serta 

perbaikan dan perawatan mobil Toyota bertekad untuk mengelola lingkungan 

hidup, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan usaha. Untuk 

mewujudkan tekad tersebut, Auto 2000 berusaha untuk : 

a. Memenuhi peraturan perundangan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan 

kerja serta ketentuan lain yang berlaku. 

b. Mencegah setiap pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha. 

c. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. 
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d. Melakukan perbaikan kinerja lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan 

kerja secara berkelanjutan. 

e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana di 

lingkungan sekitar. 

Semangat kebijakan ini sangat dipahami oleh pihak manajemen Auto 2000 

cabang Sukun-Malang dan diwujudkan dalam setiap aktivitas usaha, serta 

kebijakan ini harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua 

karyawan. 

 

4.1.8.  Struktur Organisasi 

Setiap organisasi dibentuk karena adanya suatu tujuan tertentu, yang 

selanjutnya tujuan ini akan menjadi landasan utama bagi semua pelaku organisasi 

dalam bekerja. Dengan struktur organisasi yang jelas, akan terlihat tanggung 

jawab dan wewenang yang dimiliki oleh setiap individu di dalamnya. Selanjutnya, 

dengan mengelompokkan dan menetapkan garis dan wewenang tersebut akan 

berkaitan dengan prestasi perusahaan dan efisiensi kerja. 

Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dimana organisasi 

dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan perwujudan pola tetap 

hubungan antar divisi atau bagian-bagian maupun orang-orang yang menunjukkan 

kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dari suatu 

organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, 

koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan 

besaran (ukuran) satuan kerja. 
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Struktur organisasi PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang berbentuk garis arus formal komunikasi dari atas ke bawah. Setiap 

divisi mempunyai tugas dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan 

kepada atasanny. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut: 

 
 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000  

cabang Malang – Sukun 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Malang – Sukun, 2009 
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Adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan dalam organisasi 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala Cabang (Branch Head) 

Bertugas memimpin PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang serta mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas 

yang diembannya kepada bawahannya, meliputi Kepala Administrasi, 

Kepala Bengkel, dan Sales Supervisor. 

b. Customer Relation Certifaction 

Bertugas untuk selalu berhubungan dengan para pelanggan secara 

tidak langsung. Hal ini dilakukan agar pihak Auto 2000 cabang Sukun-

Malang selalu mengetahui apakah para pelanggan merasa puas akan 

pelayanan Auto 2000 cabang Sukun-Malang atau tidak. Diharapkan 

dengan adanya perhatian perusahaan ini, omset penjualan serta service 

dapat meningkat. 

c. Sales Supervisor 

Bertugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan tugas kepada 

tim yang dipimpinnya serta menangani segala macam masalah penjualan 

dan pemasaran Toyota. Sales Supervisor membawahi Salesman dan 

Counter Sales. 

Semua kinerja dari salesman dan counter sales inilah yang akan 

menjadi laporan kegiatan yang akan diberikan oleh sales supervisor 

kepada kepala cabang. 
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d. Salesman 

Bertugas terjun langsung ke lapangan untuk mencari pelanggan dan 

menjual produk Toyota. Selain itu, salesman PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang yang terdiri dari 11 orang pria 

ini juga harus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan yang telah 

membeli produk Toyota sebelumnya. Agar hubungan baik antara 

konsumen dan salesman tetap terjaga dan menciptakan hubungan jangka 

penjang maka Auto 2000 cabang Sukun-Malang mempunyai progam 

customer database yang menjadi reminder system bagi para salesman. 

Reminder system ini berisikan tentang pengingat kapan salesman 

harus mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelanggan, kapan 

salesman harus mengingatkan konsumen akan service  berkala mobil 

Toyota miliknya serta kapan salesman harus memberikan penawaran 

produk Toyota terbaru. 

e. Counter Sales 

Bertugas didalam kantor (Show Room), posisi Counter Sales 

ditempati oleh seorang wanita ditujukan untuk melayani para konsumen 

yang datang sendiri ke show room Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

Selain para Salesman, seorang counter sales juga harus menjalankan 

progam customer databse agar hubungan jangka panjang antara konsumen 

dan  counter sales dapat terjaga. 

Berbeda dengan salesman, perusahaan lebih mengutamakan 

karyawati untuk mengisi pekerjaan counter sales ini. 
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f. Kepala Administrasi  

Bertugas memimpin dan mendelegasikan tugas kepada koordinator 

administrasi yang terdiri dari billing unit, billing service, dan kasir. Serta 

mencatat semua transaksi keuangan dalam suatu struktur yang terorganisir 

dan rapi, sehingga memudahkan pemeriksaan ulang. 

 

g. Billing Unit 

Bertugas memeriksa dan mengumpulkan data-data penjualan beserta 

nota-nota pembayaran mobil Toyota di Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

h. Billing Service 

Bertugas memeriksa dan mengumpulkan data-data penjualan beserta 

nota-nota pembayaran jasa servis dan pembelian suku cadang (spare parts) 

Toyota di Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

i. Kasir 

Bertugas menangani pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan 

mengenai pembelian mobil Toyota, pembayaran servis, dan pembelian 

suku cadang (spare parts) asli Toyota. 

j. Kepala Bengkel 

Bertugas memimpin divisi bengkel dan suku cadang (spare parts) 

serta mendelegasikan tugas kepada timnya yang terdiri dari Foreman, 

Service Advisor, Counter Spare Parts, Mekanik. 

Selain itu kepala bengkel juga bertugas mengawasi serta 

memberikan laporan kepada kepala cabang mengenai setiap kinerja tim-

nya. 



 

 

82 

k. Instruktur 

Bertugas memberikan pelajaran dan pengarahan kepada para 

mekanik dalam melakukan perawatan serta perbaikan mobil Toyota milik 

pelanggan. 

l. Service Advisor 

Bertugas melayani, mencatat, dan menanggapi keluhan serta 

membantu para pelanggan yang ingin melakukan perbaikan maupun 

perawatan mobil Toyota. 

Seorang Service Advisor juga harus dapat memberikan kepuasan 

dalam melayani pelanggan, mengerti keinginan pelanggan dalam 

perbaikan mobil, mampu mendiagnosa kerusakan mobil dengan baik serta 

mengenal pelanggannya dengan baik.  

m. Foreman 

Bertugas mendelegasikan tugas dari Services Advisor  kepada 

mekanik untuk penanganannya. Sebelum membawa kendaraan kepada 

mekanik, foreman bertugas mencoba mobil dan memeriksa kerusakan 

mobil tersebut. 

n. Counter Spare Parts 

Bertugas memesan dan menyediakan seluruh suku cadang (spare 

parts) asli Toyota yang diperlukan dalam perbaikan mobil. Selain itu 

Counter Spare Parts juga bertugas mencatat barang suku cadang yang 

masuk dan keluar. 
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o. Mekanik 

Bertugas melakukan perbaikan dan perawatan berkala pada mobil-

mobil Toyota yang masuk ke bengkel. 

p. Security 

Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah sekitar 

perusahaan. Selain itu Security juga mempunyai tugas menata ketertiban 

tempat parkir tamu dan membantu pelanggan yang datang untuk 

mengantar ke divisi yang diinginkan. 

 

4.1.9. Produk-Produk Perusahaan 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selain 

sebagai bengkel perawatan dan perbaikan mobil Toyota juga bergerak dalam 

bidang perdagangan atau purna jual mobil Toyota. Beberapa produk mobil Toyota 

yang dijual antara lain : 

a. Untuk kelas segmen pasar umum (public), Toyota memiliki Taxi 

Limo dengan 3 tipe limo taxi, limo 1500 manual, limo 1500 maniual 

limited dan kapasitas mesin 1500cc. Diluncurkan pada bulan Maret 

2004. 

Gambar 4.2 
Toyota Taxi Limo 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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b. Untuk kelas Mini Sedan kapasitas mesin 1000-1600cc, Toyota 

memiliki sedan all new Vios dengan 3 tipe yaitu E M/T, G M/T, G 

A/T dan kapasitas mesin 1500 cc. Diluncurkan pada bulan April 2007. 

Gambar 4.3 
Toyota All New Vios 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
c. Untuk kelas Small Sedan kapasitas mesin 1800-2000cc, Toyota 

memiliki sedan All New Corolla Altis dengan 3 tipe yaitu J M/T, G 

M/T, V A/T dan kapasitas mesin 1800cc. Diluncurkan pada bulan 

Februari 2008. 

Gambar 4.4 
Toyota All New Corolla Altis 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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d. Untuk kelas Medium Sedan kapasitas mesin 2100-3000cc, Toyota 

memiliki All New Camry dengan 3 tipe yaitu tipe G A/T, V A/T 

dengan kapasitas mesin 2400cc, dan untuk tipe Q A/T berkapasitas 

mesin 3500cc. Diluncurkan pada bulan Januari 2007. 

Gambar 4.5 
Toyota All New Camry 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 

 
e. Untuk kelas Non Sedan 4x2 Mini Medium kapasitas mesin 1000-

1500cc, Toyota memiliki New Yaris dengan 6 tipe yaitu S A/T 

Limited, S M/T, E A/T, E M/T, J A/T, J M/T dan kapasitas mesin 

1500cc. Diluncurkan pada bulan Maret 2009. 

Gambar 4.6 
Toyota All New Yaris 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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f. Untuk kelas Non Sedan 4x2 MPV Low kapasitas mesin 1000-1500cc, 

Toyota memiliki New Avanza dengan 4 tipe yaitu tipe E M/T, G M/T 

dengan kapasitas mesin 1300cc, dan tipe S M/T, S A/T berkapasitas 

mesin 1500cc. Diluncurkan pada bulan September 2008. 

Gambar 4.7 
Toyota New Avanza 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 

 
 

g. Untuk kelas Non Sedan 4x2 MPV Medium kapasitas mesin 1800-

2500cc, Toyota memiliki New Kijang Innova. 

New Kijang Innova ini mempunyai dua tipe menurut pengisian bahan 

bakarnya, yaitu New kijang Innova berbahan bakar bensin dan New 

Kijang Innova berbahan bakar solar. 

New Kijang Innova berbahan bakar bensin sendiri mempunyai 5 tipe, 

yaitu V A/T, G A/T, V M/T, G M/T, E M/T dengan kapasitas mesin 

2000cc. 

Sementara New Kijang Innova berbahan bakar solar dengan 5 tipe 

yang sama tetapi kapasitas mesinnya lebih besar yaitu 2500cc. 

Secara garis besar, New Kijang Innova tersebut diluncurkan pada 

bulan Agustus 2008. 
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Gambar 4.8 
Toyota New Kijang Innova 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 

 

 

h. Untuk kelas Non Sedan 4x2 SUV Medium untuk kapasitas mesin 

1500-2000cc. Toyota memiliki Rush dengan 3 tipe yaitu G M/T, S 

M/T, S A/T dan kapasitas mesin 1500cc. Diluncurkan pada bulan 

Desember 2006. 

Gambar 4.9 
Toyota Rush 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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i. Untuk kelas Non Sedan SUV High kapasitas mesin 2000-3000cc, 

Toyota memiliki New Fortuner. 

New Fortuner ini terbagi atas dua tipe sistem penggerak roda, yaitu 4 

x 4 (penggerak empat roda/ four wheels drive) dan 4 x 2 (penggerak 

dua roda/ two wheels drive). 

New Fortuner 4 x 4 ini hanya mempunyai 1 tipe yaitu V A/T dengan 

kapasitas mesin 2700cc dan berbahan bakar bensin. 

Sementara New Fortuner 4 x 2 mempunyai 2 tipe, yaitu tipe G Lux 

A/T dengan kapasitas mesin 2700cc serta berbahan bakar bensin, dan 

tipe G M/T dengan kapasitas mesin 2500cc serta berbahan bakar solar. 

Secara garis besar, New Fortuner diluncurkan bulan Juli 2008. 

Gambar 4.10 
Toyota New Fortuner 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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j. Untuk kelas Pick up 4x2 Medium kapasitas mesin 2000-3000cc, 

Toyota memiliki New Hilux. 

New Hilux ini mempunyai 2 tipe, yaitu 2.0 S-Cab M/T (Single Cabin) 

dan 3.0 D-Cab M/T 4x4 tipe E (Double Cabin). 

New Hilux dengan tipe 2.0 S-Cab M/T mempunyai kapasitas mesin 

2000cc dan menggunakan bahan bakar bensin. 

Sementara New Hilux dengan tipe 3.0 D-Cab M/T 4x4 E mempunyai 

kapasitas mesin 3000cc dan menggunakan bahan bakar solar. 

New Hilux sendiri diluncurkan pada bulan Januari 2009. 

Gambar 4.11 
Toyota New Hilux Double Cabin 

   
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 

 
 

Gambar 4.12 
Toyota New Hilux Single Cabin 

 

 
 

Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 
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k. Untuk kelas Truk, Toyota memiliki New Dyna. 

New Dyna tersebut memiliki dua tipe truk, yaitu truk dengan jumlah 

roda 4 buah dan truk dengan jumlah roda 6 buah. 

Untuk truk 4 roda, New Dyna memiliki tipe 110 ST dengan kapasitas 

mesin 4000cc. 

Sementara untuk truk 6 roda, New Dyna memiliki 3 tipe, yaitu 110 

ET, 130 LT, 130 HT dengan kapasitas mesin 4000cc. 

New Dyna itu sendiri diluncurkan pada bulan Maret 2007. 

Gambar 4.13 
Toyota New Dyna 

 
Sumber: PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 2009 

 

4.2. Gambaran Umum Identitas Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 55 responden yang merupakan pelanggan 

yang melakukan pembelian kendaraan merek Toyota di dealer Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang, diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden 

yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin responden, usia, pendidikan, 

pekerjaan, dan status kepemilikan kendaraan. 
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4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden yang merupakan pelanggan yang melakukan 

pembelian kendaraan di dealer Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota 

Auto 2000 cabang Sukun-Malang berdasarkan jenis kelamin responden dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden 
(Orang) Persentase (%) 

Laki-laki 
Perempuan 

56 
14  

80 
20 

Jumlah 70 100,00 
         Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009  

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas responden dengan jenis kelamin 

laki-laki yaitu sebesar 80% dari keseluruhan responden, sedangkan responden 

perempuan hanya 20%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar  pelanggan yang berada di 

dealer Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang saat peneliti menyebarkan 

kuesioner adalah pelanggan laki-laki. Hal ini disebabkan karena konsumen laki-

laki mempunyai ketertarikan lebih besar terhadap otomotif dibandingkan dengan 

konsumen perempuan. 

 

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam perilaku 

pelanggan. Usia membawa suatu kecenderungan sikap dan perilaku yang berbeda. 

Usia responden yang merupakan pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan 

di dealer Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 
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Sukun-Malang dikelompokkan menjadi beberapa rentang usia. Gambaran 

mengenai usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 
Responden Berdasarkan Usia  

Usia Responden 
(Tahun) 

Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

16 – 25 tahun 5 7,2 

26 – 34 tahun 24 34,3 

35 – 45 tahun 36 51,4 

46 – 55 tahun 4 5,7 

> 55 tahun 1 1,4 

Jumlah 70 100,00% 

    Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009  

Dari tabel 4.2 di atas, didapatkan informasi bahwa jumlah responden yang 

terbanyak adalah dengan usia berkisar antara 35 sampai dengan 45 tahun yaitu 

sebanyak 36 orang atau sebesar 51,4% dari total keseluruhan responden. 

Sedangkan jumlah responden yang terendah pada rentang usia diatas 55 tahun 

yaitu sebanyak 1 orang atau 1,4% dari total keseluruhan responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan penyebaran 

kuesioner, mayoritas pelanggan yang ada pada saat itu adalah pelanggan yang 

berusia 35-45 tahun. Hal ini disebabkan karena dalam rentang usia 35-45 tahun 

adalah usia produktif untuk manusia, dimana rentang usia tersebut giat-giatnya 

untuk bekerja. Dan juga di rentang usia tersebut, lebih banyak konsumen yang 

telah memiliki daya beli untuk memiliki mobil pribadi. Hal ini juga ditunjukkan 

dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh mayoritas pelanggan PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang yaitu wiraswasta. 
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4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Tingkat pendidikan berhubungan dengan intelektualitas yang dimiliki oleh 

seorang pelanggan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu 

memiliki pengetahuan yang lebih dari pada mereka yang memiliki tingkat 

pendididkan yang lebih rendah, hal ini akan berpengaruh dalam membentuk 

penilaian terhadap suatu kualitas pelayanan jasa. Berikut karakteristik responden 

berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang tersaji pada tabel 4.3 berikut : 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase (%) 

SMP - - 

SMA 15 21,4 

D1 3 4,3 

D2 - 0 

D3 10 14,3 

S1 32 45,7 

S2 6 8,6 

S3 4 5,7 

Jumlah 70 100,00 

Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009  

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden mempunyai pendidikan terakhir Perguruan Tinggi (S1) yaitu sebanyak 

32 responden atau sekitar 45,7%. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada saat peneliti melakukan penyebaran 

kuesioner, mayoritas pelanggan yang ada pada saat itu adalah pelanggan dengan 

pendidikan tertinggi perguruan tinggi (S1). Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin 

laki-laki, dengan usia 35-45 tahun dengan pekerjaan wiraswasta, sesuai dengan 
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mayoritas pendidikan tertinggi pelanggan adalah S1. Ini menunjukkan bahwa 

adanya kecenderungan semakin tinggi pendidikan seseorang membentuk 

pemahaman pentingnya memiliki kendaraan bermotor roda empat (mobil) guna 

menunjang segala aktifitas dan pekerjaan dan juga membentuk pemahaman 

pentingnya melakukan perawatan atau servis berkala untuk kendaraan Toyota 

miliknya. 

4.2.4.  Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut : 

Tabel 4.4 
Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Responden  
(Orang) 

Persentase (%) 

1. PNS 14 20 

2. Pegawai Swasta 17 24,3 
3. Mahasiswa / pelajar 6 8,6 

4. Wiraswasta 25 35,7 
5. Pensiunan 1 1,4 

6. Ibu Rumah Tangga 4 5,7 
7. TNI/POLRI 3 4,3 

 Jumlah 70 100,00 
                     Sumber : Data primer (kuesioner) diolah, 2009  

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden berprofesi sebagai wiraswasta yaitu sebesar 35,7%, selanjutnya profesi 

sebagai pegawai swasta yaitu sebesar 24,3%. Profesi sebagai Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sebesar 20%, responden sebagai  mahasiswa atau pelajar sebesar 

8,6%. Kemudian responden dengan profesi sebagai ibu rumah tangga sebesar 

5,7%, TNI/POLRI sebesar 4,3%, dan pensiunan sebesar 1,4%. 
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Dari informasi diatas dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden 

adalah berprofesi sebagai wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang berprofesi sebagai wiraswasta mempunyai banyak waktu luang 

menyempatkan diri untuk melakukan perawatan atau servis berkala kendaraan 

Toyota miliknya. 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di perusahaan, pada hari-hari kerja 

(senin-jum’at) pelanggan yang datang lebih banyak pelanggan yang berprofesi 

sebagai wiraswasta. Tetapi pada hari-hari libur maupun hari sabtu banyak 

pelanggan yang datang berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri sipil 

(PNS), mahasiswa / pelajar , dan TNI/POLRI. 

 

4.3. Distribusi Variabel Penelitian 

 Penelitian ini membahas mengenai Pengaruh Pelayanan Prima (Service 

Excellence) Wiraniaga yang terdiri dari Kemampuan (Ability), Sikap (Attitude), 

Penampilan (Appearance), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), dan 

Tanggung Jawab (Accountability) terhadap Kepuasan Pelanggan studi pada 

pelanggan yang melakukan pembelian kendaraan merek Toyota di dealer Toyota 

Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 

Sebelum dilakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu akan 

disajikan tabel mengenai frekuensi masing-masing faktor yang diteliti sebagai 

berikut : 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel 

Kemampuan (Ability) (X1) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 
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Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Kemampuan (Ability) 

(X1) dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 

 
Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan  
Prima (Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  

Kemampuan (Ability) (X1) 
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 

Kemampuan yang baik dalam mengenali kebutuhan 
pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 0 1,4 % 
c. Netral (N) 14 20 % 
d. Setuju (S) 52 74,3 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 
   

X1 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 
dengan pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 5 7,1 % 
c. Netral (N) 22  31,4 % 
d. Setuju (S) 41  58,6 % 
e. Sangat Setuju (SS) 2  2,9 % 

X1 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Kemampuan yang baik dalam menjelaskan 
spesifikasi produk Toyota 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0  0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 5  7,1 % 
c. Netral (N) 28  40 % 
d. Setuju (S) 32  45,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 5 7,1 % 

X1 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Kemampuan yang baik dalam menjelaskan dokumen 
yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0  0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 1  1,4 % 
c. Netral (N) 18  25,7 % 
d. Setuju (S) 46  65,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 5  7,1 % 

X1 4 

Jumlah 70 100,0 % 
Kemampuan yang baik dalam menjelaskan 
mengenai proses kredit (bunga dan administrasi)  

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0  0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 4  5,7 % 
c. Netral (N) 24  34,3 % 
d. Setuju (S) 40  57,1 % 
e. Sangat Setuju (SS) 2  2,9 % 

X1 5 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 56 pelanggan atau 80% 

menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali 

kebutuhan pelanggan. Dengan perincian 5,7% sangat setuju dan 74,3% setuju 

untuk pernyataan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam 

mengenali kebutuhan pelanggan. Dari informasi di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang memiliki kemampuan yang  baik dalam mengenali kebutuhan pelanggan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 43 pelanggan atau 

65,5% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam 

berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan perincian 2,9% sangat setuju dan 

58,6% setuju untuk pernyataan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik  

dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Minoritas responden yaitu sebanyak 5 

orang atau 7,1% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang kurang 

baik dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Dari informasi di atas dapat 

diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan 

pelanggan. 

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 37 pelanggan atau 

52,8% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam 

menjelaskan spesifikasi produk Toyota. Dengan perincian 7,1% sangat setuju dan 

45,7% setuju. Minoritas responden yaitu sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan 

bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang kurang baik dalam menjelaskan 
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spesifikasi produk Toyota. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang memiliki 

kemampuan yang baik dalam menjelaskan spesifikasi produk Toyota. 

Pada item keempat, mayoritas responden yaitu sebanyak 51 pelanggan 

atau 72,8% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam 

menjelaskan dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Dengan 

perincian 7,1% sangat setuju dan 65,7% setuju. Minoritas responden yaitu 

sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan 

yang kurang baik dalam menjelaskan dokumen yang diperlukan untuk 

kelengkapan administrasi. Dari informasi di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan dokumen yang 

diperlukan untuk kelengkapan administrasi. 

Pada item kelima, mayoritas responden yaitu sebanyak 42 pelanggan atau 

60% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang baik dalam 

menjelaskan mengenai proses kredit (bunga dan administrasi) . Dengan perincian 

7,1% sangat setuju dan 72,9% setuju. Minoritas responden yaitu sebanyak 4 orang 

atau 5,7% menyatakan bahwa wiraniaga memiliki kemampuan yang kurang baik 

dalam menjelaskan mengenai proses kredit (bunga dan administrasi). Dari 

informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota 

Auto 2000 cabang Sukun-Malang memiliki kemampuan yang baik dalam 

menjelaskan mengenai proses kredit (bunga dan administrasi). 
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4.3.2. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel  

 Sikap (Attitude) (X2) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Sikap (Attitude) (X2) 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut : 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan Prima 

(Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  
Sikap (Attitude) (X2) 

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 
Bersikap ramah dalam melayani 
pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 % 
c. Netral (N) 14 20 % 
d. Setuju (S) 48 68,6 % 
e. Sangat Setuju (SS) 8 11,4 % 

X2 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Menjaga sopan santun terhadap pelanggan   
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 4 5,7 % 
c. Netral (N) 26 37,1 % 
d. Setuju (S) 39 55,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 1 1,4 % 

X2 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Bersikap jujur dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 1,4 % 
b. Tidak Setuju (TS) 6 8,6 % 
c. Netral (N) 28 40 % 
d. Setuju (S) 31 44,3 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 

X2 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 56 pelanggan atau 80% 

menyatakan bahwa wiraniaga bersikap ramah dalam melayani pelanggan. Dengan 
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perincian 11,4% sangat setuju dan 68,6% setuju untuk pernyataan bahwa 

wiraniaga bersikap ramah dalam melayani pelanggan. Informasi di atas 

menunjukkan bahwa sikap wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang selalu bersikap ramah dalam melayani pelanggan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 40 pelanggan atau 

57,1% menyatakan bahwa wiraniaga menjaga sopan santun terhadap pelanggan. 

Dengan perincian 1,4% sangat setuju dan 55,7% setuju untuk pernyataan bahwa 

wiraniaga menjaga sopan santun terhadap pelanggan. Minoritas responden yaitu 

sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan bahwa wiraniaga kurang menjaga sopan 

santun terhadap pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa 

wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

menjaga sopan santun terhadap pelanggan. 

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 35 pelanggan atau 

50% menyatakan bahwa wiraniaga bersikap jujur dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. Dengan perincian 5,7% sangat setuju dan 44,3% setuju. 

Minoritas responden yaitu sebanyak 7 orang atau 10% menyatakan bahwa 

wiraniaga kurang bersikap jujur dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu bersikap jujur dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel  

 Penampilan (Appearance) (X3) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Penampilan 
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(Appearance) (X3) dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut : 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan Prima 

(Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  
Penampilan (Appearance) (X3) 

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 
Berpenampilan menarik saat melayani 
pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 2 2,9 % 
c. Netral (N) 15 21,4 % 
d. Setuju (S) 47 67,1 % 
e. Sangat Setuju (SS) 6 8,6 % 

X3 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Berpakaian rapi saat melayani pelanggan.   
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 1 1,4 % 
c. Netral (N) 25 35,7 % 
d. Setuju (S) 42 60 % 
e. Sangat Setuju (SS) 2 2,9 % 

X3 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Menjaga kerapian tempat kerja.   
a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 4 5,7 % 
c. Netral (N) 29 41,4 % 
d. Setuju (S) 32 45,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 5 7,1 % 

X3 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 53 pelanggan atau 75,7% 

menyatakan bahwa wiraniaga berpenampilan menarik saat melayani pelanggan. 

Dengan perincian 8,6% sangat setuju dan 67,1% setuju untuk pernyataan bahwa 

wiraniaga berpenampilan menarik saat melayani pelanggan. Minoritas responden 

yaitu sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan bahwa wiraniaga berpenampilan 

menarik saat melayani pelanggan. Informasi di atas menunjukkan bahwa sikap 

wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

berpenampilan menarik saat melayani pelanggan. 
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Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 44 pelanggan atau 

62,9% menyatakan bahwa wiraniaga berpakaian rapi saat melayani pelanggan. 

Dengan perincian 2,9% sangat setuju dan 60% setuju untuk pernyataan bahwa 

wiraniaga berpakaian rapi saat melayani pelanggan. Minoritas responden yaitu 

sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan bahwa wiraniaga kurang berpakaian rapi 

saat melayani pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

berpakaian rapi saat melayani pelanggan. 

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 37 pelanggan atau 

52,8% menyatakan bahwa wiraniaga menjaga kerapian tempat kerja. Dengan 

perincian 7,1% sangat setuju dan 45,7% setuju. Minoritas responden yaitu 

sebanyak 4 orang atau 5,7% menyatakan bahwa wiraniaga kurang menjaga 

kerapian tempat kerja. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu menjaga 

kerapian tempat kerja. 

 

4.3.4. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel  

 Perhatian (Attention) (X4) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Perhatian (Attention) 

(X4) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 
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Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan Prima 

(Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  
Perhatian (Attention) (X4) 

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 
Memberikan perhatian terhadap semua 
pelanggan tanpa membeda-bedakan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 1 1,4 % 
c. Netral (N) 17 24,3 % 
d. Setuju (S) 46 65,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 6 8,6 % 

X4 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Memberikan perhatian terhadap keluhan 
yang disampaikan pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 6 8,6 % 
c. Netral (N) 25 35,7 % 
d. Setuju (S) 36 51,4 % 
e. Sangat Setuju (SS) 3 4,3 % 

X4 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Menawarkan bantuan berupa informasi 
produk Toyota 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 7 10 % 
c. Netral (N) 30 42,9 % 
d. Setuju (S) 27 38,6 % 
e. Sangat Setuju (SS) 6 8,6 % 

X4 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 52 pelanggan atau 74,3% menyatakan 

bahwa wiraniaga memberikan perhatian terhadap semua pelanggan tanpa 

membeda-bedakan. Dengan perincian 8,6% sangat setuju dan 65,7% setuju untuk 

pernyataan bahwa wiraniaga memberikan perhatian terhadap semua pelanggan 

tanpa membeda-bedakan. Minoritas responden yaitu sebanyak 1 orang atau 1,4% 

menyatakan bahwa wiraniaga kurang memberikan perhatian terhadap semua 

pelanggan tanpa membeda-bedakan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa 
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wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

memberikan perhatian terhadap semua pelanggan tanpa membeda-bedakan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 39 pelanggan atau 

55,7% menyatakan bahwa wiraniaga memberikan perhatian terhadap keluhan 

yang disampaikan pelanggan. Dengan perincian 4,3% sangat setuju dan 51,4% 

setuju untuk pernyataan bahwa wiraniaga memberikan perhatian terhadap keluhan 

yang disampaikan pelanggan. Minoritas responden yaitu sebanyak 6 orang atau 

8,6% menyatakan bahwa wiraniaga kurang memberikan perhatian terhadap 

keluhan yang disampaikan pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui 

bahwa wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang selalu memberikan perhatian terhadap keluhan yang disampaikan 

pelanggan. 

Pada item ketiga, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 33 pelanggan atau 47,2% menyatakan bahwa wiraniaga selalu 

menawarkan bantuan berupa informasi produk Toyota. Dengan perincian 8,6% 

sangat setuju dan 38,6% setuju. Minoritas responden yaitu sebanyak 7 orang atau 

10% menyatakan bahwa wiraniaga tidak selalu menawarkan bantuan berupa 

informasi produk Toyota. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

menawarkan bantuan berupa informasi produk Toyota.menawarkan bantuan 

berupa informasi produk Toyota. 
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4.3.5.  Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel  

 Tindakan (Action)  (X5) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Tindakan (Action) 

(X5) dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :  

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan Prima 

(Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  
Tindakan (Action) (X5) 

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 
Memberikan kemudahan dalam hal 
prosedur atau tata cara pelayanan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 3 4,3 % 
c. Netral (N) 16 22,9 % 
d. Setuju (S) 44 62,9 % 
e. Sangat Setuju (SS) 7 10 % 

X5 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Bertindak cepat dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 6 8,6 % 
c. Netral (N) 27 38,6 % 
d. Setuju (S) 34 48,6 % 
e. Sangat Setuju (SS) 3 4,3 % 

X5 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Membantu memecahkan masalah 
pelanggan apabila diperlukan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 8 11,4 % 
c. Netral (N) 27 38,6 % 
d. Setuju (S) 31 44,3 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 

X5 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 51 pelanggan atau 72,9% menyatakan 

bahwa wiraniaga memberikan kemudahan dalam hal prosedur atau tata cara 

pelayanan. Dengan perincian 10% sangat setuju dan 62,9% setuju untuk 
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pernyataan bahwa wiraniaga memberikan kemudahan dalam hal prosedur atau 

tata cara pelayanan. Minoritas responden yaitu sebanyak 3 orang atau 4,3% 

menyatakan bahwa wiraniaga kurang memberikan kemudahan dalam hal prosedur 

atau tata cara pelayanan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

memberikan kemudahan dalam hal prosedur atau tata cara pelayanan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 37 pelanggan atau 

52,9% menyatakan bahwa wiraniaga bertindak cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Dengan perincian 4,3% sangat setuju dan 48,6% 

setuju untuk pernyataan bahwa wiraniaga bertindak cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Minoritas responden yaitu sebanyak 6 orang atau 

8,6% menyatakan bahwa wiraniaga kurang bertindak cepat dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa 

wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu 

bertindak cepat dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 35 pelanggan atau 

50% menyatakan bahwa wiraniaga selalu membantu memecahkan masalah 

pelanggan apabila diperlukan. Dengan perincian 5,7% sangat setuju dan 44,3% 

setuju. Minoritas responden yaitu sebanyak 8 orang atau 11,4% menyatakan 

bahwa wiraniaga tidak selalu membantu memecahkan masalah pelanggan apabila 

diperlukan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu membantu 

memecahkan masalah pelanggan apabila diperlukan. 
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4.3.6. Distribusi Frekuensi Dimensi Pelayanan Prima Berdasarkan Variabel  

 Tanggung Jawab (Accountability) (X6) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pernyataan Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga berdasarkan variabel Tanggung Jawab 

(Accountability) (X6) dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Dimensi Pelayanan Prima 

(Service Excellence) Wiraniaga Berdasarkan Variabel  
Tanggung Jawab (Accountability) (X6) 

NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 
Bertanggung jawab mengenai rencana 
tanggal penyerahan kendaraan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 2 0 % 
c. Netral (N) 15 20 % 
d. Setuju (S) 49 74,3 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 

X6 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Bertanggung jawab atas kebersihan 
eksterior dan interior kendaraan baru 
pelanggan 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 1 1,4 % 
c. Netral (N) 23 32,9 % 
d. Setuju (S) 43 61,4 % 
e. Sangat Setuju (SS) 3 4,3 % 

X6 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Bertanggung jawab dalam 
menindaklanjuti keluhan pelanggan  

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 5 7,1 % 
c. Netral (N) 28 40 % 
d. Setuju (S) 33 47,1 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 

X6 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui 

bahwa mayoritas responden yaitu sebanyak 53 pelanggan atau 75,7% menyatakan 

bahwa wiraniaga bertanggung jawab mengenai rencana tanggal penyerahan 
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kendaraan. Dengan perincian 5,7% sangat setuju dan 70% setuju untuk pernyataan 

bahwa wiraniaga bertanggung jawab mengenai rencana tanggal penyerahan 

kendaraan. Minoritas responden yaitu sebanyak 2 orang atau 2,9% menyatakan 

bahwa wiraniaga kurang bertanggung jawab bertanggung jawab mengenai 

rencana tanggal penyerahan kendaraan. Dari informasi di atas dapat diketahui 

bahwa wiraniaga PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang selalu bertanggung jawab mengenai rencana tanggal penyerahan 

kendaraan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 46 pelanggan atau 

65,7% menyatakan bahwa wiraniaga bertanggung jawab atas kebersihan eksterior 

dan interior kendaraan baru pelanggan. Dengan perincian 4,3% sangat setuju dan 

61,4% setuju untuk pernyataan bahwa wiraniaga bertanggung jawab atas 

kebersihan eksterior dan interior kendaraan baru pelanggan. Minoritas responden 

yaitu sebanyak 1 orang atau 1,4% menyatakan bahwa wiraniaga kurang 

bertanggung jawab atas kebersihan eksterior dan interior kendaraan baru 

pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu bertanggung jawab 

atas kebersihan eksterior dan interior kendaraan baru pelanggan. 

Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 37 pelanggan atau 

52,8% menyatakan bahwa wiraniaga selalu bertanggung jawab dalam 

menindaklanjuti keluhan pelanggan. Dengan perincian 5,7% sangat setuju dan 

47,1% setuju. Minoritas responden yaitu sebanyak 5 orang atau 7,1% menyatakan 

bahwa wiraniaga kurang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti keluhan 

pelanggan. Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa wiraniaga PT. Astra 
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Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selalu bertanggung jawab 

dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan. 

4.3.7. Distribusi Frekuensi Kepuasan Pelanggan (Y) 

 Jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan  kepuasan pelanggan (Y) 

dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Atas Kepuasan Pelanggan (Y) 

 
NO PERNYATAAN JUMLAH PERSENTASE 

Keyakinan selalu merasa puas terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh wiraniaga 
(salesman) PT. Astra Internasional Toyota 
Auto 2000 Cabang Sukun-Malang 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 0 0 % 
c. Netral (N) 14 20 % 
d. Setuju (S) 52 74,3 % 
e. Sangat Setuju (SS) 4 5,7 % 

Y 1 

Jumlah 70 100,0 % 
Keyakinan untuk membagi pengalaman 
akan keunggulan PT. Astra Internasional 
Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 5 7,1 % 
c. Netral (N) 22 31,4 % 
d. Setuju (S) 41 58,6 % 
e. Sangat Setuju (SS) 2 2,9 % 

Y 2 

Jumlah 70 100,0 % 
Keyakinan dan keinginan untuk kembali 
membeli kendaraan Toyota di dealer PT. 
Astra Internasional Toyota Auto 2000 
cabang Sukun-Malang 

  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 0 0 % 
b. Tidak Setuju (TS) 5 7,1 % 
c. Netral (N) 28 40 % 
d. Setuju (S) 32 45,7 % 
e. Sangat Setuju (SS) 5 7,1 % 

Y 3 

Jumlah 70 100,0 % 
Sumber: Data Primer (kuesioner) diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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 Berdasarkan pada tabel diatas, untuk item pernyataan pertama diketahui  

bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 56 pelanggan atau 80% 

menyatakan bahwa responden selalu merasa puas saat menggunakan layanan jasa 

penjualan yang diberikan oleh wiraniaga (salesman) PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Dengan perincian 5,7% sangat setuju 

dan 74,3% setuju untuk pernyataan bahwa responden selalu merasa puas saat 

menggunakan layanan jasa penjualan yang diberikan oleh wiraniaga (salesman) 

PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Dari informasi 

di atas menunjukkan bahwa keyakinan responden saat menggunakan layanan jasa 

penjualan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang 

sangat tinggi menurut pelanggan. 

Pada item kedua, mayoritas responden yaitu sebanyak 43 pelanggan atau 

61,5% menyatakan bahwa responden yakin untuk membagi pengalaman akan 

keunggulan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun Malang. 

Dengan perincian 2,9% sangat setuju dan 58,6% setuju untuk pernyataan bahwa 

responden yakin untuk membagi pengalaman akan keunggulan PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Minoritas responden 

yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 7,1% menyatakan bahwa responden tidak 

yakin untuk membagi pengalaman akan keunggulan PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Dari informasi tersebut menunjukkan 

bahwa kepercayaan responden pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang cukup tinggi, sehingga responden bersedia untuk membagi 

pengalaman akan keunggulan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun-Malang  masih cukup tinggi. 
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Pada item ketiga, mayoritas responden yaitu sebanyak 37 pelanggan atau 

52,8% menyatakan bahwa responden yakin akan tetap menggunakan layanan jasa 

penjualan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, 

dengan perincian 7,1% sangat setuju dan 45,7% setuju. Minoritas responden yaitu 

sebanyak 5 orang atau sebesar 7,1% menyatakan bahwa responden tidak yakin 

akan tetap menggunakan layanan jasa penjualan PT. Astra Internasional Toyota 

Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa 

keyakinan responden akan tetap menggunakan layanan jasa penjualan PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang sangat tinggi. 
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4.4.  Uji Instrumen Penelitian 

4.4.1. Uji Validitas 

 Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer 

melalui program SPSS 15.0 for windows. 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item rhitung sig Keterangan 
X11 0,703 0,000 Valid 
X1 2 0,795 0,000 Valid 
X1 3 0,848 0,000 Valid 
X1 4 0,582 0,000 Valid 

Kemampuan 
(X1) 

X1 5 0,603 0,000 Valid 
X2 1 0,792 0,000 Valid 
X2 2 0,901 0,000 Valid 

Sikap 
(X2) 

X2 3 0,891 0,001 Valid 
X3 1 0,763 0,000 Valid 
X3 2 0,805 0,000 Valid 

Penampilan 
(X3) 

X3 3 0,882 0,000 Valid 
X4 1 0,702 0,000 Valid 
X4 2 0,845 0,000 Valid 

Perhatian 
(X4) 

X4 3 0,810 0,000 Valid 
X5 1 0,729 0,000 Valid 
X5 2 0,807 0,000 Valid 

Tindakan 
(X5) 

X5 3 0,837 0,000 Valid 
X6 1 0,790 0,000 Valid 
X6 2 0,800 0,000 Valid 

Tanggung 
Jawab 

(X6) X6 3 0,877 0,000 Valid 
Y1 0,745 0,000 Valid 
Y2 0,880 0,000 Valid 

Kepuasan 
Pelanggan  

(Y) Y3 0,887 0,000 Valid 
 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

  

Dari tabel 4.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa seluruh instrumen 

penelitian yang terdiri dari variabel independent (X) yaitu Dimensi Pelayanan 

Prima (Service Excellence) Wiraniaga yang terdiri dari Kemampuan (X1), Sikap 

(X2), Penampilan (X3), Perhatian (X4), Tindakan (X5),Tanggung Jawab (X6), dan 

variabel dependent (Y) yaitu Kepuasan Pelanggan dinyatakan valid. Hal ini 
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diketahui dengan membandingkan koefisien korelasi (r) dengan level signifikansi 

sebesar 5% (0,05). Dari tabel 4.12 di atas semua instrumen penelitian memiliki 

koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,05.  

 

4.4.2.  Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk 

pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk 

kuesioner. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada masing-masing 

variabel. Uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach dengan ketentuan 

bahwa bila koefisien alpha (α) ≥ 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa instrumen 

yang digunakan adalah reliabel. 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Alpha Tingkat 
Reliabilitas Keterangan 

Variabel Kemampuan (X1) 0,780 Kuat Reliabel 
Variabel Sikap (X2) 0,849 Sangat Kuat Reliabel 
Variabel Penampilan (X3) 0,833 Sangat Kuat Reliabel 
Variabel Perhatian (X4) 0,820 Sangat Kuat Reliabel 
Variabel Tindakan (X5) 0,823 Sangat Kuat Reliabel 
Variabel Tanggung Jawab (X6) 0,836 Sangat Kuat Reliabel 
Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 0,841 Sangat Kuat Reliabel 

 Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Apabila 

alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya 

dinyatakan reliabel. Dari tabel 4.13 di atas, diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach 

untuk variabel independen (X) yakni Pengaruh Pelayanan Prima (Service 

Excellence) Wiraniaga yang terdiri dari Kemampuan (X1), Sikap (X2), 
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Penampilan (X3), Perhatian (X4), Tindakan (X5), Tanggung Jawab (X6) dan 

variabel dependen (Y) yaitu Kepuasan Pelanggan memiliki nilai alpha lebih dari 

0,6 sehingga dikatakan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan 

reliabel. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

 Dalam melakukan analisis regresi berganda diperlukan suatu persyaratan 

berupa asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik. Uji asumsi 

klasik dan uji normalitas dipergunakan untuk mengetahui apakah data layak untuk 

diolah dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil uji asumsi klasik dari 

penelitian ini antara lain : 

4.5.1. Uji Non-Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu 

model serta menghindarkan kebiasaan dalam pengambilan keputusan mengenai 

pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen. Metode yang 

digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas adalah dengan 

membandingkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) tidak kurang dari 0,1 dan tidak lebih dari 10 

maka dapat dikatakan data terbebas dari multikolinieritas. Dalam penelitian ini 

diperoleh nilai Tolerance  VIF seperti pada table 4.14 berikut : 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Bebas VIF Kesimpulan 

Kemampuan (X1) 6,829 Tidak terjadi multikolinieritas 
Sikap (X2) 8,166 Tidak terjadi multikolinieritas 

Penampilan (X3) 6,553 Tidak terjadi multikolinieritas 
Perhatian (X4) 5,420 Tidak terjadi multikolinieritas 

Tindakan (X5) 3,535 Tidak terjadi multikolinieritas 
Tanggung Jawab (X6) 8,719 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

 

Dari Tabel 4.14 di atas, terlihat bahwa semua variabel baik X1, X2, X3, X4, 

X5 dan X6 memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel yang diuji bebas dari multikolinieritas. 

4.5.2. Uji Non-Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji adanya perbedaan varian 

residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Apabila 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot. Jika titik-titik pada grafik membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, atau menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadinya heteroskedastisitas. Tetapi, jika titik-titik memiliki pola yang 

tidak teratur atau titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) 

pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas atau 

yang sering disebut homoskedastisitas. Grafik scatterplot pada penelitian ini dapat 
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dilihat pada gambar 4.14 berikut : 

Gambar 4.14 
Output Pengujian Heteroskedastisitas 

 
 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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4.5.3. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam uji normalitas 

menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas data dapat diketahui melalui 

Grafik Normal Probtangibles Plot yang berfungsi untuk membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data dapat dikatakan berdistribusi 

normal apabila penyebaran data (titik) mengikuti suatu garis lurus diagonal, akan 

tetapi apabila persebaran data menjauhi garis diagonal atau tidak mengikuti arah 

garis diagonalnya maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas data. 
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Gambar 4.15 

Output Pengujian Normalitas 

 
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal 

dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Dalam pengelolahan data dengan menggunakan regresi linear, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, melalui pengaruh dimensi pelayanan prima (service 

excellence) wiraniaga yang terdiri dari Kemampuan (X1), Sikap (X2), Penampilan 

(X3), Perhatian (X4), Tindakan (X5), dan Tanggung Jawab (X6) dengan kepuasan 

Pelanggan (Y). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut : 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B 

(Unstadardized 

Coefficients) 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) 

t Sig. t Keterangan 

Konstanta -0,756  -2,575 0,012  

Kemampuan (X1) 0,136 0,189 3,446 0,001 Signifikan  

Sikap (X2) 0,256 0,272 4,533 0,000 Signifikan  

Penampilan (X3) 0,202 0,196 3,645 0,001 Signifikan  

Perhatian (X4) 0,113 0,117 2,383 0,020 Signifikan 

Tindakan (X5) 0,083 0,089 2,257 0,027 Signifikan  

Tanggung Jawab 

(X6) 
0,191 0,185 2,976 0,004 Signifikan 

 

R                                   

 

= 0,986 

R Square = 0,972 

Adjusted R Square = 0,970 

Fhitung = 366,718 

Sig F = 0,000 

 
Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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Variabel dependent pada regresi ini yaitu variabel kepuasan Pelanggan (Y) 

sedangkan variabel independent yaitu dimensi pelayanan prima (service 

excellence) wiraniaga yang terdiri atas beberapa variabel, yaitu Kemampuan (X1), 

Sikap (X2), Penampilan (X3), Perhatian (X4), Tindakan (X5), dan Tanggung Jawab 

(X6). Model regresi linier berganda standardized berdasarkan hasil analisis regresi 

adalah sebagai berikut : 

Y  =  b1X1 +  b2X2  + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 

Y = 0,189X1 + 0,272X2 + 0,196X3 + 0,117X4 + 0,089X5 + 0,185X6 

Dari persamaan regresi linier berganda standardized di atas, dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Koefisien regresi (b1) Variabel Kemampuan (X1) sebesar 0,189, tanda 

positif menunjukkan bahwa Variabel Kemampuan dan Kepuasan 

Pelanggan mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan 

Kemampuan akan mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi 

variabel yang lain tetap (X2, X3, X4, X5 , dan X6 = 0) atau cateris paribus. 

2. Koefisien regresi (b2) Variabel Sikap (X2) sebesar 0,272, tanda positif 

menunjukkan bahwa Variabel Sikap dan Kepuasan Pelanggan mempunyai 

sifat hubungan yang searah. Peningkatan Sikap akan mempengaruhi 

Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, X4, 

X5, dan X6 = 0) atau cateris paribus. 
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3. Koefisien regresi (b3) Variabel Penampilan (X3) sebesar 0,196, tanda 

positif menunjukkan bahwa Variabel Penampilan dan Kepuasan Pelanggan 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Penampilan akan 

mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X2, X4, X5, dan X6 = 0) atau cateris paribus. 

4. Koefisien regresi (b4) Variabel Perhatian (X4) sebesar 0,117, tanda positif 

menunjukkan bahwa Variabel Perhatian dan Kepuasan Pelanggan 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Perhatian akan 

mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X2, X3, X5, dan X6 = 0) atau cateris paribus. 

5. Koefisien regresi (b5) Variabel Tindakan (X5) sebesar 0,089, tanda positif 

menunjukkan bahwa Variabel Tindakan dan Kepuasan Pelanggan 

mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Tindakan akan 

mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X2, X3, X4, dan X6 = 0) atau cateris paribus. 

6. Koefisien regresi (b6) Variabel Tanggung Jawab (X6) sebesar 0,185, tanda 

positif menunjukkan bahwa Variabel Tanggung Jawab dan Kepuasan 

Pelanggan mempunyai sifat hubungan yang searah. Peningkatan Tanggung 

Jawab akan mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, dengan asumsi variabel 

yang lain tetep (X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0) atau cateris paribus. 

Berdasarkan pada nilai koefisien b, dapat diketahui bahwa b1 lebih besar 

daripada koefisien b2, b3, b4, b5, dan b6. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Variabel Sikap (X2) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y). 
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Pada tabel 4.15 juga menunjukkan nilai koefisien korelasi berganda (R) 

sebesar 0,986 yang berarti R > 0. Hal ini mempunyai arti bahwa antara dimensi 

pelayanan prima dengan kepuasan pelanggan mempunyai tingkat hubungan yang 

kuat. 

4.6.1 Koefisien Determinasi    

 Koefisien determinasi (R2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan 

pengukuran mutu penjajagan (Goodness of Fit), maksudnya dengan melihat 

besarnya presentase pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang digunakan. Secara 

verbal, R2 mengukur proporsi (bagian) atau presentase total variasi dalam Y yang 

dijelaskan oleh model regresi. 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diperoleh koefisien determinasi R2 

atau R Square sebesar 0,972 yang artinya kemampuan persamaan regresi dalam 

memprediksi nilai variabel terikat adalah 97,2%. Nilai koefisien determinasi 

sebesar 97,2% termasuk kuat. Lebih lanjut nilai 97,2% menunjukkan bahwa 

variabel Kemampuan (X1), Sikap (X2), Penampilan (X3), Perhatian (X4), Tindakan 

(X5), dan Tanggung Jawab (X6) mampu mempengaruhi perubahan kepuasan 

pelanggan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang 

sebesar 97,6% sedangkan sisanya 2,8% , dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model regresi. 
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4.7.  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

 Pengujian F dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

• Ho :  tidak ada pengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama 

  antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• H1 :  ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang signifikan 

 antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimaksudkan dalam 

model regresi linier berganda mempunyai pengaruh signifikan secara simultan 

atau bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan Uji F. Uji F dilakukan 

dengan cara membandingkan antara nilai Fhitung dengan nilai Ftabel dan juga 

membandingkan nilai Sig F dengan tingkat signifikasi 0,05 atau 5%. Hasil dari 

perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut : 

Tabel 4.16 
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

 
 
 
 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

 

Dari tabel 4.16 dapat dilihat nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 

366,718 dengan signifikansi F = 0,000. Karena tingkat kesalahan prediksi yang 

dihasilkan lebih kecil dari α = 0,05 atau 5% (0,000 < 0,05). Hal ini berarti H1 

diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa secara simultan atau bersama-sama 

Variabel Kemampuan (X1), Sikap (X2), Penampilan (X3), Perhatian (X4), 

Tindakan (X5), dan Tanggung Jawab (X6) berpengaruh signifikan terhadap 

Variabel Kepuasan Pelanggan (Y). 

Jumlah Item Sig F Fhitung 

6 0.000 366,718 
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4.7.2. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian t dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut : 

• Ho :  tidak ada pengaruh signifikan secara parsial (individual) antara 

 variabel bebas terhadap variabel terikat. 

• H1 :  ada engaruh secara parsial (individual) yang signifikan antara 

 variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai thitung dengan nilai 

ttabel dan juga membandingkan nilai Sig t dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 

5%. Hasil dari perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut : 

 

Tabel 4.17 
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 

 

 

Variabel t Sig t Keterangan 

Kemampuan (X1) 
3,446 0,001 H1 diterima/ 

Ho ditolak 

Sikap (X2) 
4,533 0,000 H1 diterima/ 

Ho ditolak 

Penampilan (X3) 
3,645 0,001 H1 diterima/ 

Ho ditolak 

Perhatian (X4) 
2,383 0,020 H1 diterima/ 

Ho ditolak 

Tindakan (X5) 
2,257 0,027 H1 diterima/ 

Ho ditolak 

Tanggung Jawab (X6) 
2,976 0,004 H1 diterima/ 

Ho ditolak 
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Dari tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel Kemampuan (X1) mempunyai nilai thitung sebesar 3,446 dengan 

tingkat signifikasi 0,001 (0,001 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Artinya bahwa secara parsial (individual) Variabel Kemampuan (X1) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

bila variabel bebas lain tetap nilainya 

2. Variabel Sikap (X2) mempunyai nilai thitung sebesar 4,533 dengan tingkat 

signifikasi 0,000 (0,000 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. Artinya 

bahwa secara parsial (individual) Variabel Sikap (X2) berpangaruh secara 

signifikan terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) bila variabel bebas 

lain tetap nilainya. 

3. Variabel Penampilan (X3) mempunyai nilai thitung sebesar 3,645 dengan 

tingkat signifikasi 0,001 (0,001 < 0,05) maka H1 diteima dan Ho ditolak. 

Artinya bahwa secara parsial (individual) Variabel Penampilan (X3) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

4. Variabel Perhatian (X4) mempunyai nilai thitung sebesar 2,383 dengan 

tingkat signifikasi 0,020 (0,020 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Artinya bahwa secara parsial (individual) Variabel Perhatian (X4) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

bila variabel bebas lain tetap nilainya. 
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5. Variabel Tindakan (X5) mempunyai nilai thitung sebesar 2,257 dengan 

tingkat signifikasi 0,027 (0,027 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Artinya bahwa secara parsial (individual) Variabel Tindakan (X5) 

berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

6. Variabel Tanggung Jawab (X6) mempunyai nilai thitung sebesar 2,976 

dengan tingkat signifikasi 0,004 (0,004 < 0,05) maka H1 diterima dan Ho 

ditolak. Artinya bahwa secara parsial (individual) Variabel Tanggung 

Jawab (X6) berpangaruh secara signifikan terhadap Variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y) bila variabel bebas lain tetap nilainya. 

4.7.3. Hasil Pengujian Dominan 

 Pengujian variabel yang dominan dapat diketahui dengan cara melihat 

hasil koefisien beta (standardized coefficients) yang paling besar. Pengujian 

variabel yang dominan dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 
Tabel Hasil Pengujian Dominan 

Variabel 
Dimensi kualitas jasa 

pelayanan 

Unstandardized 
Coefficients 

B 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

Konstanta -0,756  

Kemampuan (X1) 0,136 0,189 

Sikap (X2) 0,256 0,272 

Penampilan (X3) 0,202 0,196 

Perhatian (X4) 0,113 0,117 

Tindakan (X5) 0,083 0,089 

Tanggunga Jawab (X6) 0,191 0,185 

Sumber : Data yang diolah dengan SPSS 15.0 for Windows Evaluation, 2009 
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Berdasarkan pada tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa Variabel Sikap 

(X2) memiliki koefisien beta (standardized coefficients) paling besar yaitu 

0,272. Artinya, Variabel Sikap (X2) merupakan variabel dari Pengaruh Pelayanan 

Prima (service excellence) yang dominan dalam mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan Dealer Toyota Auto 2000 PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang. Dari penelitian ini diketahui bahwa hipotesis awal yang 

menyatakan bahwa Kemampuan (X1) memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

pelayanan prima tidak terbukti. 

 

4.8. Implikasi Hasil Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Apakah 

terdapat pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel pelayanan prima 

(service excellence) wiraniaga yang terdiri dari kemampuan (ability), sikap 

(attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), tindakan (action), dan 

tanggung jawab (accountability) dalam proses pemberian layanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun – Malang?”, maka digunakan analisis regresi berganda. Indikator yang 

digunakan pada penelitian ini adalah hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan 

pada pelanggan yang pernah melakukan pembelian mobil Toyota di PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang selaku responden, 

terhadap pengaruh pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang 

berdampak pada kepuasan pelanggan. 
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Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat 

ketentuan analisa data. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik yaitu: Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, 

dan Uji Normalitas. Setelah data yang digunakan memenuhi uji asumsi klasik, 

maka selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

Seluruh komponen dimensi  pelayanan prima (service excellence)  yang 

digunakan yaitu: variabel kemampuan (X1), sikap (X2), penampilan (X3), 

perhatian (X4), tindakan (X5), dan tanggung jawab (X6) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y). Hal ini menunjukkan 

besarnya peran dimensi pelayanan prima (service excellence) yang diberikan 

wiraniaga terhadap kepuasan pelanggan PT. Astra Internasional Toyota Auto 

2000 cabang Sukun-Malang. Artinya pelanggan akan merasa terpuaskan akan 

pelayanan yang diberikan wiraniaga apabila wiraniaga mampu mewujudkan 

seluruh komponen pelayanan prima (service excellence) dalam setiap memberikan 

pelayanan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, variabel kemampuan (X1), 

sikap (X2), penampilan (X3), perhatian (X4), tindakan (X5), dan tanggung jawab 

(X6) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepusan pelanggan PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Hal ini berarti 

apabila variabel kemampuan (X1), sikap (X2), penampilan (X3), perhatian (X4), 

tindakan (X5), dan tanggung jawab (X6) meningkat maka kepuasan pelanggan PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang akan meningkat 

pula. 
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Kemudian dalam penelitian ini juga diperoleh hasil yang menyatakan 

bahwa variabel sikap (X2) memiliki pengaruh positif dan dominan terhadap 

kepuasan pelanggan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-

Malang. Berarti hal ini juga telah menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu 

Diantara variabel pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang terdiri dari 

kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian 

(attention), tindakan (action), dan tanggung jawab (accountability). Variabel 

sikap (attitude) (X2) adalah variabel yang paling dominan berpengaruh  terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang 

Sukun – Malang. Dengan hasil yang diperoleh diharapkan perusahaan tetap 

menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan prima (service excellence) 

wiraniaga dalam variabel sikap agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. 

Pada hipotesis penelitian dikatakan bahwa variabel kemampuan adalah 

variabel yang dominan tetapi hal itu tidak terbukti. Variabel sikap adalah variabel 

yang berpengaruh positif dan dominan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. 

Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. Perbedaan variabel 

dominan yang berpengaruh oleh pelanggan ini disebabkan oleh perbedaan obyek 

penelitian. Pada penelitian terdahulu obyek penelitihan adalah dibidang perbankan 

yaitu Bank Mandiri. Sedangkan pada penelitian ini obyek penelitian adalah 

dibidang otomotif dimana pada variabel sikap yang terdiri dari beberapa item, 

yaitu bersikap ramah dalam melayani pelanggan, menjaga sopan santun terhadap 

pelanggan, dan bersikap jujur dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Di 

mata pelanggan, sikap wiraniaga yang ramah ramah, sopan santun, dan bersikap 

jujur dalam melayani pelanggan membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan 
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merasakan adanya kedekatan antara pelanggan  dan wiraniaga. 

Pelayanan merupakan faktor utama untuk mencapai kesuksesan suatu 

perusahaan. Cara yang tepat adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

pelanggan (Service Excellence) untuk terciptanya kepuasan pelanggan. Mengingat 

masyarakat sekarang mulai melihat perkembangan dan peningkatan jasa 

pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan, selain itu perusahaan juga mencoba 

untuk melihat keinginan atau harapan pelanggan. Dengan memperhatikan 

keinginan dan harapan pelanggan akan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan jasa, maka perusahaan akan dapat mengevaluasi dan 

memperbaiki kualitas pelayanan secara terus-menerus, sehingga kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dapat memenuhi bahkan melebihi 

harapan pelanggan. 

 


