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Daftar harga jasa servis (tambahan) : 

Tabel 4.2 

Daftar Harga Jasa Service AHASS HONDA MPM 

No. Jasa Service 

Harga Jasa Service (Rp) 

CUB Matic GL Tiger CST 

1. Ganti rantai 

roda + gear 

20.000 40.000 20.000 25.000 20.000 

2. Ganti kampas 

rem tromol 

10.000 15.000 12.500 15.000 15.000 

3. Ganti ban 10.000 15.000 12.500 15.000 10.000 

4. Ganti kabel 

rem 

20.000 40.000 20.000 25.000 20.000 

5. Ganti kabel 

speedometer 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

6. Skuur klep 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 

7. Belah mesin/ 

turun mesin 

200.000 200.000 250.000 250.000 250.000 

   Sumber : AHASS HONDA MPM, 2011 

 

4.2  Gambaran Umum Responden 

Berikut ini adalah gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, durasi menjadi konsumen dan cara mengenal 

AHASS HONDA MPM. 
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4.2.1 Jenis kelamin 

 Perbedaan jenis kelamin untuk konsumen dari bengkel AHASS HONDA 

MPM tidak menjadi masalah yang signifikan, karena perempuan pun banyak yang 

mengendarai motor utamanya HONDA dan tentu saja mereka mengenal AHASS 

dan menyervis motornya di sana karena lebih terjamin. Konsumen laki-laki tetap 

mendominasi karena selain keperluan servis mereka juga sering berdiskusi 

mengenai suku cadang kendaraannya dengan bagian penjualan spare part dari 

AHASS. 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Orang Persentase (%) 

Laki-laki 102 75,55 

Perempuan 33 24,44 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan hasi kuesioner, dapat diketahui bahwa konsumen/responden 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 102 orang (75,55%), sedangkan yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 33 orang (24,44%). 

Konsumen yang berjenis kelamin perempuan yang menyervis kendaraan 

pada umumnya adalah yang bekerja sebagai mahasiswi atau yang berkecimpung 

dalam bidang wiraswasta yang membutuhkan kendaraan dalam kondisi baik. 

Maka dari itu mereka menggunakan jasa bengkel AHASS Honda MPM.  
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Konsumen laki-laki pada tabel di atas tampak dominan dikarenakan saat 

peneliti meneliti obyek, yang lebih banyak tampak adalah konsumen laki-laki. 

4.2.2 Usia 

Riset ini, mengelompokkan usia responden dalam 10 kategori kelompok 

usia yaitu, usia 16 – 20 tahun, 21 – 25 tahun, 26 – 30 tahun, 31 – 35 tahun, 36 – 

40 tahun, 41 – 45 tahun, 46 – 50 tahun, 51 – 55 tahun, 56 – 60 tahun dan terakhir 

di atas 60 tahun, seperti berikut ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi 

Usia Responden 

Usia (th) 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

16 – 20 31 22,96 

21 – 25 49 36,29 

26 – 30 24 17,77 

31 - 35 5 3,70 

36 – 40 6 4,44 

41 – 45 6 4,44 

46 – 50 7 5,18 

51 – 55 4 2,96 

56 – 60 2 1,48 

> 60 1 0,74 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa konsumen AHASS dengan 

rentang usia antara 21 – 25 tahun adalah yang paling dominan yaitu sebanyak 49 

responden (36,29%) kemudian berikutnya adalah responden dengan rentang usia 

16-20 tahun yang banyaknya 31 responden (22,96%), terbanyak ketiga yaitu pada 

rentang usia 26 – 30, yang diwakili 24 responden (17,77%). Sisanya berturut-turut 

yaitu usia 31 – 35 tahun, 5 responden (3,70%), 36 – 40 tahun sebanyak 6 
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responden (4,44%), 41 – 45 tahun juga 6 responden (4,44%), 46 – 50 tahun 

sebanyak 7 responden (5,18%), 51 – 55 tahun sebanyak 4 responden (2,96%), 56 

– 60 tahun sebanyak 2 responden (1,48%) dan > 60 tahun sebanyak 1 responden 

(0,74%). Gambaran ini membuktikan bahwa kebanyakan konsumen pengguna 

bengkel AHASS adalah yang berada pada usia-usia kerja/produktif, yang 

membutuhkan jasa layanan bengkel ini agar motor konsumen tersebut awet, 

nyaman dan dalam kondisi baik agar dapat digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. 

 

4.2.3 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden juga menentukan bagaimana responden 

dapat memahami layanan yang diberikan oleh bengkel AHASS MPM. Responden 

yang berpendidikan tinggi lebih dapat memahami faktor bagaimana kualitas 

layanan yang diberikan dan melihatnya dari bagaimana cara perusahaan melayani 

mereka. Mereka juga dapat lebih mengerti bagaimana cara perusahaan berpromosi 

tentang produk baru yang juga menunjang layanan perusahaan. 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi 

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

SD 0 0 

SLTP/SMP 4 2,96 

SMU 45 33,33 

Diploma 9 6,66 

Perguruan Tinggi (PT) 77 57,03 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 
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Berdasarkan kuesioner diketahui bahwa mayoritas konsumen dari AHASS 

HONDA MPM menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Kemudian terbanyak 

kedua adalah yang menempuh pendidikan SMU dengan masing-masing 77 

responden (57,03%) untuk perguruan tinggi dan 45 responden (33,33%) untuk 

SMU dan sisanya antara lain jenjang Diploma, diwakili oleh 9 responden (6,66%). 

SLTP diwakili oleh 4 responden (2,96%) dan untuk SD tidak seorangpun (0%). 

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

pendidikan dari konsumen dari AHASS HONDA MPM adalah SMU dan 

Perguruan Tinggi, yang menandakan bahwa mereka sudah mampu memilih 

bengkel mana yang memberikan layanan yang lebih baik dan dapat 

mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak lain tentang AHASS HONDA 

MPM dan dapat memahami seperti apa bengkel AHASS HONDA MPM tersebut. 

 

4.2.4 Pekerjaan 

Responden / konsumen bengkel AHASS HONDA MPM mempunyai latar 

belakang pekerjaan yang beragam. Pada riset ini peneliti mengelompokkan dalam 

beberapa bidang pekerjaan antara lain : TNI/POLRI, PNS/BUMN, pegawai 

swasta, wirausaha, mahasiswa dan lain-lain. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi 

Pekerjaan Responden 

Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

TNI/POLRI 1 0,24 

PNS/BUMN 13 9,62 

Pegawai Swasta 41 30,37 

Wirausaha 17 12,59 

Mahasiswa  35 25,92 

Lain-lain 28 20,74 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasar kuesioner, diketahui bahwa responden / konsumen AHASS 

HONDA MPM mayoritas berprofesi sebagai pegawai swasta yaitu sebanyak 41 

orang responden (30,37%), kemudian disusul oleh profesi mahasiswa sebanyak 35 

orang (25,92%), ketiga yaitu lain-lain, yakni sebanyak 28 orang responden 

(20,74%) yang antara lain salah satunya adalah pelajar SMU, kemudian wirausaha 

sebanyak 17 orang (12,59%), PNS sebanyak 13 orang (9,62%) dan terakhir yaitu 

TNI/POLRI yang hanya diwakili 1 orang (0,74%). 

Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

bengkel AHASS HONDA MPM sangat diperlukan oleh konsumen untuk 

menunjang kelancaran pekerjaan sehari-hari mereka. Baik itu yang masih 

berkecimpung di ranah pendidikan maupun yang sudah masuk di masyarakat. 

Terbukti banyak konsumen dari berbagai bidang pekerjaan yang memakai jasa 

bengkel AHASS HONDA MPM. 
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4.2.5 Durasi menjadi konsumen 

Faktor ini peneliti ambil karena menurut peneliti, responden/orang yang 

intensitasnya sering berkunjung ke AHASS HONDA MPM, secara otomatis akan 

lebih banyak memahami bagaimana cara AHASS melayani konsumennya 

daripada yang jarang/tidak pernah sama sekali ke AHASS dan kondisi seperti ini 

akan semakin memudahkan peneliti memperoleh hasil penelitian yang memadai. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi 

Durasi menjadi konsumen AHASS MPM 

Durasi 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

< 1 tahun 48 35,55 

1 – 2 tahun 25 18,51 

2 – 3 tahun 18 13,33 

> 3 tahun 44 32,59 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan kuesioner, digambarkan bahwa konsumen AHASS HONDA 

MPM paling banyak menjadi konsumen AHASS HONDA MPM dalam kurun 

waktu kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 48 responden (35,55%), kemudian 

diikuti oleh durasi menjadi konsumen yang terlama yaitu lebih dari 3 tahun 

dengan 44 responden (32,59%), durasi 1 – 2 tahun, 25 responden (18,51%) dan 

durasi 2 – 3 tahun sebanyak 18 responden (13,33%). Dengan ini menunjukkan 

bahwa sudah banyak konsumen yang mengenal AHASS HONDA MPM dengan 

baik. 

4.2.6 Jalur / Cara mengenal AHASS HONDA MPM 

Responden mengenal AHASS dengan cara yang berbeda-beda ada yang 

karena sesuatu yang dilakukan perusahaan semisal promosi dan pameran, juga ada 
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yang ke AHASS karena rekomendasi dari orang lain yaitu teman, saudara dan 

suami. 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi 

Cara Mengenal AHASS Honda MPM 

Cara Mengenal 
Jumlah 

Orang Persentase (%) 

Promosi Perusahaan 53 39,25 

Teman 45 33,33 

Saudara 23 17,03 

Pameran 12 8,88 

Suami 2 1,48 

Jumlah 135 100 

       Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan angket, digambarkan konsumen yang mengenal AHASS 

lewat promosi yaitu sebanyak 53 orang (39,25%) dan ini yang terbanyak, 

kemudian yang mendapat rekomendasi tentang AHASS dari teman, baik itu 

teman kerja, sekolah/kuliah mencapai 45 orang (33,33%), diikuti oleh 

rekomendasi dari keluarga yaitu saudara sebanyak 23 orang (17,03%), pameran 

sebanyak 12 orang (8,88%) dan rekomendasi oleh suami yaitu sebanyak 2 orang 

(1,48%). 

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa program promosi 

yang dilakukan oleh AHASS HONDA MPM sudah dijalankan dengan baik, dan 

membuat konsumen tertarik dengan AHASS HONDA MPM kemudian dipahami 

rekomendasi atau masukan dari pihak lain oleh konsumen. Dalam hal ini pihak 

lain tersebut misalnya teman atau saudara. Menunjukkan bahwa bengkel AHASS 
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MPM ini sudah merupakan bengkel yang baik. Sehingga layak untuk dijadikan 

sarana untuk memperbaiki kendaraan bermotor. 

4.3 Hasil Uji Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas Instrumen 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Korelasi Sig Keterangan 

Bukti Fisik 

(X1) 

 

 

 

X1.1 0.646 0.000 valid 

X1.2 0.741 0.000 valid 

X1.3 0.714 0.000 valid 

X1.4 0.644 0.000 valid 

Kehandalan 

(X2) 

X2.1 0.716 0.000 valid 

X2.2 0.739 0.000 valid 

X2.3 0.753 0.000 valid 

X2.4 0.721 0.000 valid 

X2.5 0.705 0.000 valid 

Daya Tanggap 

(X3) 

X3.1 0.770 0.000 valid 

X3.2 0.796 0.000 valid 

X3.3 0.618 0.000 valid 

X3.4 0.692 0.000 valid 

Jaminan 

(X4) 

 

 

 

X4.1 0.765 0.000 valid 

X4.2 0.779 0.000 valid 

X4.3 0.807 0.000 valid 

X4.4 0.680 0.000 valid 

Empati 

(X5) 

X5.1 0.727 0.000 valid 

X5.2 0.612 0.000 valid 

X5.3 0.714 0.000 valid 

X5.4 0.746 0.000 valid 

X5.5 0.743 0.000 valid 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

 

Y1 0.724 0.000 valid 

Y2 0.732 0.001 valid 

Y3 0.673 0.000 valid 

Y5 0.772 0.000 valid 

Y4 0.786 0.000 valid 

Sumber : Data primer diolah 2011 
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Dari Tabel di atas terlihat bahwa semua nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (5%) dan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga semua item 

pertanyaan adalah valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Alpha Keterangan 

X1 0.774 Reliabel 

X2 0.774 Reliabel 

X3 0.691 Reliabel 

X4 0.754 Reliabel 

X5 0.753 Reliabel 

Y 0.790 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Dari tabel di atas terlihat semua nilai alpha lebih besar dari 0,6 sehingga reliabel. 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Asumsi Normalitas 

 Penelitian ini melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Bila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%) maka 

terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal. Hasil pengujian 

menunjukkan probabilitas sebesar 0,118 > 0,05 yang berarti nilai residual data 

terdistribusi secara normal (Lampiran 3). 
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Selain itu uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada Grafik Normal P-P Plot. Dari hasil analisis pada lampiran 4 

didapatkan grafik sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

Grafik Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar 

secara diagonal dan mengikuti garis lurus maka dapat dikatakan bahwa data 

menyebar secara normal. 

 

4.4.2 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau 

non multikolinieritas (Singgih Santoso, 1999). Hasil pengujian ditunjukkan tabel 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel bebas VIF Keterangan 

X1 1.378 Non multikolinieritas 

X2 

X3 

X4 

X5 

1.486 

1.383 

1.655 

1.493 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Non multikolinieritas 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Terlihat semua nilai VIF memiliki nilai yang < 10 sehingga dapat 

dikatakan bahwa asumsi multikolineritas terpenuhi atau dengan kata lain tidak ada 

korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi. 

 4.4.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.  

Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Variabel bebas Probabilitas (p) Keterangan 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

0.935 

0.565 

0.558 

0.299 

0.611 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Homoskedastisitas 

Sumber : Data primer diolah 2011 
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Terlihat semua nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi 

tidak terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi. 

Model regresi yang bebas heteroskedastisitas juga dapat dilihat melalui 

charts scatterplot. Apabila titik-titik yang terdapat dalam charts tersebut 

membentuk pola titik-titik yang teratur seperti gelombang, melebar kemudian 

menyempit atau dapat diartikan bahwa titik-titik pada grafik menyebar mengikuti 

pola tertentu berarti terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila terdapat pola yang 

tidak jelas atau acak menyebar di atas dan di atas di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil analisis scatterplot ini disajikan 

sebagi berikut : 

Gambar 4.3 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

  

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas 
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4.5 Distribusi Frekuensi jawaban item pertanyaan 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X1) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X1.1 0 0 0 0 15 11,11 91 67,41 29 21,48 4,10 

X1.2 0 0 0 0 23 17,04 98 72,59 34 25,19 4,67 

X1.3 0 0 1 0,74 19 14,07 82 60,74 33 24,44 4,09 

X1.4 0 0 0 0 42 31,11 78 57,78 15 11,11 3,80 

Rata-rata mean variabel Bukti Fisik (X1) 4,17 

Sumber: data primer diolah, 2011 

Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel bukti fisik (X1) pada Tabel 4.13 

di atas, pada item X1.1 AHASS HONDA MPM memiliki peralatan dan teknologi 

yang terbaru (mutakhir), responden yang menjawab setuju sebesar 67,41%, sangat 

setuju sebesar 21,48%, dan netral sebesar 11, 11%. Tidak ada responden yang 

menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Data ini menunjukkan bahwa 

responden mengakui bahwa peralatan dan teknologi yang digunakan oleh AHASS 

Honda MPM sudah dapat dikatergorikan sebagai tekhnologi terbaru (mutakhir).  

Pada item X1.2 mengenai fasilitas fisik AHASS HONDA MPM menarik 

secara visual, responden yang menjawab setuju sebanyak 72,59%, sangat setuju 

sebanyak 25,19%, netral sebanyak 17,04% dan tidak ada seorang responden pun 

yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa menurut responden, fasilitas fisik di AHASS Honda MPM secara visual 
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dianggap sudah menarik perhatian dan dapat menjadi salah satu pendorong 

responden datang ke bengkel AHASS Honda MPM. 

  Pada item X1.3 mengenai karyawan AHASS HONDA MPM yang 

berpenampilan rapi, responden yang menjawab setuju sebanyak 60,74%, sangat 

setuju sebanyak 24,44%, netral sebanyak 14,07% dan tidak ada seorang 

responden pun yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa menurut responden, karyawan yang berpenampilan rapi 

dapat menunjang kualitas kerja yang disajikan.   

  Pada item X1.4 Materi-materi berkaitan dengan layanan AHASS HONDA 

MPM (seperti pamflet atau pernyataan) menarik secara visual, responden yang 

menjawab setuju sebanyak 57,78%, netral sebanyak 31,11%, sangat setuju 

sebanyak 11,11% dan tidak ada seorang responden pun yang menjawab tidak 

setuju maupun sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pamflet maupun 

brosur yang disajikan sudah cukup menarik bagi responden. Adanya responden 

yang menjawab netral menunjukkan bahwa sebagian responden tidak begitu 

mengamati tampilan visual yang ada, melainkan lebih tertuju pada informasi yang 

diberikan. Seperti produk atau pelayanan yang diberikan dan harganya.   

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Variabel Kehandalan (X2) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X2.1 0 0,00 1 0,74 45 33,33 74 54,81 15 11,11 3,76 

X2.2 0 0,00 1 0,74 29 21,48 80 59,26 25 18,52 3,96 

X2.3 0 0,00 3 2,22 24 17,78 90 66,67 18 13,33 3,91 

X2.4 0 0,00 5 3,70 39 28,89 78 57,78 13 9,63 3,73 

X2.5 1 0,74 5 3,70 50 37,04 68 50,37 11 8,15 3,61 

Rata-rata mean variabel Kehandalan (X2) 3,80 

Sumber: data primer diolah, 2011 
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Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Kehandalan (X2) pada Tabel 

4.14 di atas, pada item X2.1 yang menyatakan bahwa bila AHASS HONDA MPM 

berjanji untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, AHASS Honda MPM akan 

menepatinya, responden yang menjawab setuju sebesar 54,81%, netral sebesar 11, 

11% dan sangat setuju sebesar 11,11% dan tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini 

menunjukkan bahwa AHASS Honda MPM telah dinilai handal oleh sebagian 

besar konsumen.   

Pada item X2.2 mengenai sewaktu memiliki masalah AHASS HONDA 

MPM sungguh-sungguh berusaha membantu memecahkannya, responden yang 

menjawab setuju sebanyak 59,26%, netral sebanyak 21,48%, sangat setuju 

sebanyak 18,52% dan tidak setuju sebesar 0,74%. Berdasarkan data tersebut, 

responden menganggap bahwa AHASS HONDA MPM sungguh-sungguh 

berusaha membantu memecahkan masalah yang sedang dialami oleh responden.   

Pada item X2.3 mengenai AHASS HONDA MPM memberikan layanannya 

secara tepat sejak awal, responden yang menjawab setuju sebanyak 66,67%, netral 

sebanyak 17,78%, sangat setuju sebanyak 13,33%, dan tidak setuju sebesar 

2,22%. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden, AHASS HONDA MPM 

memberikan layanannya secara tepat sejak awal, dan hal ini membuat konsumen 

merasa senang datang ke AHASS HONDA MPM. 
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  Pada item X2.4 mengenai AHASS Honda MPM menyediakan layanannya 

sesuai waktu yang dijanjikan, responden yang menjawab setuju sebanyak 

57,78%, netral sebanyak 28,89%, sangat setuju sebanyak 9,63% dan tidak setuju 

sebanyak 3,70%. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden AHASS Honda 

MPM menyediakan layanannya sesuai waktu yang dijanjikan. 

  Pada item X2.5 mengenai AHASS HONDA MPM selalu mengupayakan 

sistem perbaikan yang bebas dari kesalahan, responden yang menjawab setuju 

sebanyak 50,37%, netral sebanyak 37,04%, sangat setuju sebanyak 8,15%, tidak 

setuju sebanyak 3,70% dan sangat tidak setuju sebanyak 0,74%. Hal ini 

menunjukkan bahwa menurut responden AHASS HONDA MPM selalu berupaya 

memberikan layanan perbaikan yang sebaik-baiknya dan meminimalisir 

kesalahan yang mungkin terjadi. 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (X3) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 

 

1 2 3 4 5 

f % f % f  % f % f % 

X3.1 0 0,00 5 3,70 38 28,15 78 57,78 14 10,37 3,75 

X3.2 1 0,74 7 5,19 33 24,44 69 51,11 25 18,52 3,81 

X3.3 0 0,00 1 0,74 12 8,89 94 69,63 28 20,74 4,10 

X3.4 1 0,74 6 4,44 54 40,00 53 39,26 11 8,15 3,27 

Rata-rata mean variabel Daya Tanggap (X3) 3,74 

Sumber: data primer diolah, 2011 

Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 
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Berdasarkan distribusi frekuensi variabel daya tanggap (X3) pada Tabel 

4.15 di atas, pada item X3.1 yang menyatakan bahwa karyawan AHASS HONDA 

MPM memberitahu Anda kapan pastinya layanan akan diberikan, responden yang 

menjawab setuju sebesar 57,78%, netral sebesar 28,15% dan sangat setuju sebesar  

10,37% dan tidak setuju sebesar 3,70%. Berdasarkan distribusi frekuensi daya 

tanggap di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM 

dalam memberitahu pada konsumen tentang kapan waktu layanan akan diberikan, 

seperti misalnya saat motor memerlukan perbaikan yang komprehensif seperti dan 

direncanakan ada kesepakatan akan dilayani pada suatu hari tertentu, para 

karyawan AHASS yang berwenang sudah melaksanakannya dengan baik dan 

konsumen akan merasa nyaman karena telah mengetahui dengan pasti waktu 

pelayanannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi 

konsumen.  

Pada item X3.2 yang menyatakan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM 

melayani Anda dengan cepat, responden yang menjawab setuju sebesar  51,11%, 

netral sebesar  24,44% dan sangat setuju sebesar  18,52%, tidak setuju sebesar  

5,19%, dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini menunjukkan bahwa 

kecepatan pelayanan oleh karyawan AHASS HONDA MPM sudah baik 

dilakukan. Ini terbukti dari misalnya saat pelayanan servis tambahan yang 

diperlukan. Karyawan AHASS HONDA MPM cepat mengetahui masalahnya 

untuk kemudian cepat dicarikan solusi dan ditangani sehingga konsumen 

masalahnya cepat selesai dan motornya dalam kondisi semakin baik karena 

mendapat perbaikan yang maksimal. 
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Pada item X3.3 yang menyatakan karyawan AHASS HONDA MPM selalu 

bersedia membantu Anda, responden yang menjawab setuju sebesar 69,63%, 

netral sebesar 8,89% dan sangat setuju sebesar  20,74% dan tidak setuju sebesar  

0,74%. Disimpulkan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM sangat 

mengutamakan konsumen, karena setiap ada pertanyaan yang penting dari 

konsumen, karyawan AHASS HONDA MPM akan membantu mencari solusi 

yang baik hingga konsumen mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

Pada item X3.4 yang menyatakan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM 

tidak pernah terlalu sibuk untuk merespons permintaan pelanggan, responden 

yang menjawab setuju sebesar  39,26%, netral sebesar  40% dan sangat setuju 

sebesar 8,15 %, tidak setuju sebesar 4,44 % dan sangat tidak setuju sebesar 

0,74%. Data ini menunjukkan bahwa saat terjadi permintaan dadakan dari 

konsumen yang penting semisal permintaan dan pertanyaan mengenai suku 

cadang, karyawan yang masih ada pekerjaan saat itu akan mendahulukan 

kepentingan konsumen sehingga konsumen merasa senang karena ada perhatian 

dan itu sudah mereka laksanakan dengan baik. 

Tabel 4.16 

Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan (X4) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f  % f % f % 

X4.1 1 0,74 2 1,48 20 14,81 84 62,22 28 20,74 4,01 

X4.2 1 0,74 1 0,74 13 9,63 87 64,44 33 24,44 4,11 

X4.3 1 0,74 2 1,48 12 8,89 90 66,67 30 22,22 4,08 

X4.4 0 0,00 1 0,74 12 8,89 91 67,41 31 22,96 4,13 

Rata-rata mean variabel Jaminan (X4) 4,08 

Sumber: data primer diolah, 2011 
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Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel jaminan (X4) pada Tabel 4.16 di 

atas, pada item X4.1 yang menyatakan bahwa perilaku para karyawan AHASS 

HONDA MPM mampu membuat pelanggan mempercayai mereka, responden 

yang menjawab setuju sebesar 62,22%, netral sebesar 14,81%, sangat setuju 

sebesar 20,74%, tidak setuju sebesar 1,48% dan sangat tidak setuju sebesar 

0,74%. Disimpulkan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM dapat dipercaya 

oleh konsumen karena telah memberikan yang terbaik apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh konsumen. Dapat memberikan nasehat serta rekomendasi, 

penjelasannya runtut dan utuh, sehingga konsumen menganggap mereka orang 

yang kredibel karena perkataan mereka dapat dibuktikan kebenarannya. 

Pada item X4.2 yang menyatakan bahwa responden merasa aman 

bertransaksi dengan AHASS HONDA MPM, responden yang menjawab setuju 

sebesar  64,44%, netral sebesar 9,63% dan sangat setuju sebesar 24,44%, tidak 

setuju sebesar 0,74% dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini 

menunjukkan bahwa tingkat keamanan bagi konsumen saat berada dan 

berinteraksi di AHASS HONDA MPM terkondisi dengan baik. Misalnya, dari sisi 

siaganya petugas keamanan dan penyimpanan data-data konsumen yang terjaga 

dengan baik dengan komputer dalam kondisi memadai. Dan sistem penyimpanan 

motor yang memadai, pembayaran yang tersedia kwitansi sehingga saat terjadi 

komplain, konsumen yang memerlukan ganti rugi akan mendapatkan haknya. 
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Pada item X4.3 yang menyatakan bahwa para karyawan AHASS HONDA 

MPM secara konsisten bersikap sopan terhadap responden, responden yang 

menjawab setuju sebesar 66,67%, netral sebesar 8,89%, sangat setuju sebesar  

22,22%, tidak setuju sebesar  1,48% dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data 

ini menunjukkan bahwa tingkat kesopanan para karyawan AHASS HONDA 

MPM berada pada level yang baik. Terbukti pada penggunaan kata-kata yang 

menunjukkan respek pada konsumen yang menggunakan bahasa formal yang 

baik, juga lewat perilaku yang baik dan sesuai etika. Misalnya mempersilahkan 

konsumen menunggu di ruang tunggu dan mengajak berdiskusi dengan cara yang 

beretika pada konsumen. Itu semua membuat konsumen merasa dihormati. 

Pada item X4.4 yang menyatakan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM 

memiliki pengetahuan memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

konsumen, responden yang menjawab setuju sebesar 67,41%, netral sebesar 

8,89%, sangat setuju sebesar 22,96% dan tidak setuju sebesar 0,74%. 

Menunjukkan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM memiliki pengetahuan 

yang baik mengenai kendaraan bermotor, dan mereka dapat menjawab 

permasalahan konsumen untuk kemudian memberikan masukan yang melegakan 

dan solusi yang terbaik bagi konsumen. 
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Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi Variabel Empati (X5) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X5.1 0 0,00 7 5,19 57 42,22 62 45,93 9 6,67 3,54 

X5.2 0 0,00 4 2,96 41 30,37 70 51,85 15 11,11 3,60 

X5.3 0 0,00 8 5,93 54 40,00 65 48,15 8 5,93 3,54 

X5.4 1 0,74 5 3,70 46 34,07 78 57,78 15 11,11 3,97 

X5.5 1 0,74 4 2,96 42 31,11 66 48,89 22 16,30 3,77 

Rata-rata mean variabel Empati (X5) 3,68 

Sumber: data primer diolah, 2011 

Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel Empati (X5) pada Tabel 4.17 di 

atas, pada item X5.1 yang menyatakanbahwa AHASS HONDA MPM memberikan 

perhatian individual kepada Anda, responden yang menjawab setuju sebesar  

45,93%, netral sebesar 45,22%, sangat setuju sebesar 6,67% dan tidak setuju 

sebesar 5,19%. Data ini menunjukkan bahwa AHASS HONDA MPM mempunyai 

perhatian pada konsumen, yaitu dengan mengadakan lomba berhadiah, dan 

fasilitas kartu pelanggan khusus yang memudahkan konsumen dalam mendapat 

semisal diskon dan fasilitas menarik yang lain. 

Pada item X5.2 yang menyatakan bahwa AHASS HONDA MPM memiliki 

jam operasi yang nyaman bagi semua pelanggan, responden yang menjawab 

setuju sebesar  51,85%, netral sebesar  30,37%, sangat setuju sebesar 11,11% dan 



105 

 

tidak setuju sebesar  2,96%. Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi 

atau kerja dari AHASS HONDA MPM tepat, yaitu pada jam kerja yang 

memungkinkan konsumen yang membutuhkan segera layanan perbaikan dapat 

langsung terlayani disela kesibukan mereka. Setelah selesai dapat langsung 

dipergunakan kembali yang otomatis akan memperlancar pekerjaan konsumen. 

Pada item X5.3 yang menyatakan bahwa AHASS HONDA MPM memiliki 

karyawan yang memiliki perhatian personal kepada Anda, responden yang 

menjawab setuju sebesar  48,15%, netral sebesar 40%, sangat setuju sebesar  

5,93% dan tidak setuju sebesar 5,93%. Data ini menunjukkan bahwa karyawan 

AHASS HONDA MPM dapat memahami permasalahan konsumen secara 

mendalam dan menyampaikan solusi yang baik secara komprehensif kepada 

konsumen. 

Pada item X5.4 yang menyatakan bahwa AHASS HONDA MPM 

mengutamakan kepentingan Anda, responden yang menjawab setuju sebesar  

57,78%, netral sebesar 34,07%, sangat setuju sebesar 11,11%, tidak setuju sebesar 

3,70% dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini menunjukkan bahwa 

AHASS HONDA MPM mengutamakan kepentingan konsumen. Ini terjadi saat 

misalnya ada konsumen yang langsung membutuhkan suku cadang atau oli, maka 

akan dilayani terlebih dahulu dan tidak membuat konsumen tersebut menunggu 

terlalu lama. 

Pada item X5.5 yang menyatakan bahwa Karyawan AHASS HONDA 

MPM memahami kebutuhan spesifik Anda, responden yang menjawab setuju 

sebesar  48,89%, netral sebesar 31,11%, sangat setuju sebesar 16,30%, tidak 

setuju sebesar 2,96% dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini 
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menunjukkan bahwa karyawan AHASS HONDA MPM yang mendapati adanya 

konsumen yang membutuhkan perawatan spesifik atas kendaraannya atau masalah 

lain yang berhubungan dengan kendaraannya akan dipahami masalahnya dan 

diselesaikan, sehingga masalah spesifik tersebut terselesaikan dengan baik. 

Tabel 4.18 

Distribusi Frekuensi Kepuasan Konsumen (Y) 

Item  

Skor Jawaban  

Mean 1 2 3 4 5 

f % f % f  % f % f % 

Y1 0 0,00 2 1,48 31 22,96 69 51,11 33 24,44 3,99 

Y2 0 0,00 2 1,48 32 23,70 76 56,30 25 18,52 3,92 

Y3 0 0,00 4 2,96 29 21,48 79 58,52 23 17,04 3,90 

Y4 1 0,74 2 1,48 15 11,11 75 55,56 42 31,11 4,15 

Y5 3 2,22 8 5,93 32 23,70 68 50,37 24 17,78 3,76 

Rata-rata mean variabel Kepuasan Konsumen (Y) 3,94 

Sumber: data primer diolah, 2011 

Keterangan skor pada Tabel di atas: 

5 = Sangat setuju 

4 = Setuju 

3 = Netral 

2 = Tidak setuju 

 1 = Sangat tidak setuju 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel kepuasan pelanggan (Y) pada 

Tabel 4.18 di atas, pada item Y1 yang menyatakan responden merekomendasikan 

kualitas pelayanan AHASS HONDA MPM kepada teman atau keluarga, 

responden yang menjawab setuju sebesar  51,11%, netral sebesar 22,96%, sangat 

setuju sebesar  24,44% dan tidak setuju sebesar  1,48%. Data ini menunjukkan 

bahwa secara dominan, kualitas pelayanan dari bengkel AHASS HONDA MPM 

sudah dilaksanakan dengan baik dan ini berdampak pada perekomendasian 
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konsumen tentang kualitas layanan AHASS HONDA MPM kepada teman atau 

keluarganya. Sehingga peluang penambahan konsumen pada AHASS HONDA 

MPM akan semakin besar. 

Pada item Y2 yang menyatakan bahwa responden membicarakan kualitas 

positif dari AHASS HONDA MPM kepada orang lain, responden yang menjawab 

setuju sebesar 56,30%, netral sebesar  23,70%, sangat setuju sebesar  18,52% dan 

tidak setuju sebesar  1,48%. Data ini menunjukkan bahwa karena kualitas AHASS 

HONDA MPM yang positif, konsumen akan menceritakannya pada orang lain 

yang dikenalnya yang membutuhkan informasi mengenai bengkel yang baik. 

Pada item Y3 yang menyatakan bahwa responden mempunyai peluang 

yang baik untuk bertahan dengan AHASS HONDA MPM, responden yang 

menjawab setuju sebesar  58,52%, netral sebesar  21,48%, sangat setuju sebesar  

17,04% dan tidak setuju sebesar 2,96%. Data ini menunjukkan bahwa karena 

kualitas AHASS HONDA MPM yang baik, maka konsumen akan bertahan pada 

AHASS HONDA MPM dengan peluang yang besar. 

Pada item Y4 yang menyatakan bahwa responden Saya 

mempertimbangkan AHASS HONDA MPM sebagai pilihan pertama jika akan 

melakukan perbaikan kendaraan bermotor, responden yang menjawab setuju 

sebesar  55,56%, netral sebesar  11,11%, sangat setuju sebesar  31,11%, tidak 

setuju sebesar 1,48% dan sangat tidak setuju sebesar 0,74%. Data ini 

menunjukkan bahwa AHASS HONDA MPM dapat memberikan situasi pada 

konsumen yaitu konsumen akan menjadikan AHASS HONDA MPM pilihan 

pertama saat akan melakukan perbaikan kendaraan bermotor karena mereka 

adalah bengkel resmi dari motor merk HONDA. 
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Pada item Y5 yang menyatakan responden tetap akan setia pada AHASS 

HONDA MPM meskipun bengkel lain menawarkan jasa yang lebih murah, 

responden yang menjawab setuju sebesar  50,37%, netral sebesar  23,70%, sangat 

setuju sebesar  17,78%, tidak setuju sebesar 5,93% dan sangat tidak setuju sebesar 

2,22%. Data ini menunjukkan bahwa dengan kualitas AHASS HONDA MPM 

yang baik, maka akan membuat konsumen tetap setia pada bengkel ini dan tidak 

akan terpengaruh iming-iming dari penyedia jasa lain untuk beralih meskipun 

penyedia jasa itu menawarkan harga servis yang lebih murah. 

 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

4.6.1 Uji Regresi Berganda 

Hasil uji regresi berganda ditunjukkan tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel Unstrandarized 

Coefficient 

Strandarized 

Coefficient 

(β) 

t Sig t Keterangan 

Konstanta 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

-3.834 

0.234 

0.391 

0.194 

0.393 

0.160 

 

0.141 

0.341 

0.141 

0.267 

0.147 

 

2.158 

5.027 

2.157 

3.723 

2.159 

 

0.033 

0.000 

0.033 

0.000 

0.033 

 

Siginifikan 

Siginifikan 

Siginifikan 

Siginifikan 

Siginifikan 

ttabel  = 1.978    

Adjusted R Square = 0.585    

Fhitung = 38.758    

Sig F = 0.000    

Ftabel = 2.284    

Sumber: Lampiran 4 
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Berdasarkan penghitungan analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independent terhadap variabel dependent. Variabel bebas pada model regresi ini 

adalah variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3) , jaminan (X4), 

dan empati (X5) sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan konsumen pada 

bengkel AHASS HONDA MPM (Y). Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

di atas dapat dibuat model regresi sebagai berikut:  

Y = 0.141X1 + 0.341X2 + 0.141X3 + 0.267X4 + 0.147X5 + e 

Berdasarkan model regresi berganda di atas, diketahui bahwa variabel 

kualitas jasa mempengaruhi kepuasan konsumen. Persamaan ini dipakai karena 

peneliti ingin mengetahui persepsi dari konsumen terhadap elemen-elemen 

kualitas jasa yang diterapkan oleh bengkel AHASS HONDA MPM dan 

kesimpulannya digambarkan kualitas jasa bertanda positif yang berarti semuanya 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Jika elemen-elemen tersebut diterapkan 

semua dengan baik, maka kepuasan konsumen akan semakin baik pula.  

Persamaan ini juga menggambarkan bahwa kualitas jasa yang diterapkan 

oleh bengkel AHASS HONDA MPM telah dilaksanakan secara baik dengan 

memperhatikan aspek bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

yang ditujukan kepada konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM. 

4.6.2  Interpretasi Koefisien Adjusted R
2 

Berdasarkan tabulasi hasil analisis regresi berganda di atas, terlihat bahwa 

koefisien Adjusted R Square sebesar 0,585 artinya bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi sebesar 58,5% oleh bukti fisik (X1), kehandalan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), dan empati (X5)  sedangkan sisanya sebesar 41,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar lima variabel bebas yang diteliti. Variabel 



110 

 

lain tersebut misalnya promosi gencar yang dilakukan oleh bengkel lain, untuk 

membujuk para konsumen AHASS HONDA MPM agar beralih kepada mereka. 

Lama pengalaman dalam menjalankan usaha dan pelaksanaan kualitas jasa secara 

baik tetap dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan loyalitas konsumen 

dan hal ini berarti dapat kepuasan konsumen sudah tercapai. 

 

4.7 Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengetahui bagaimana signifikansi 

pengaruh variabel-variabel kualitas jasa (X) terhadap kepuasan konsumen (Y) 

secara simultan (bersama-sama). Uji hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan 

uji F (F-test) dengan membandingkan Fhitung dengan FTabel. Dasar pengujian ini 

yaitu apabila Fhitung > FTabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan apabila 

Fhitung < FTabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

 Pada uji hipotesis 1, Fhitung menunjukkan nilai sebesar 38.728 

(signifikansi F= 0.000). Jadi Fhitung>Ftabel (38.728 > 2.284) atau Sig F < 5% 

(0.000<0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel Bukti Fisik (X1), 

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

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen pada bengkel 

AHASS HONDA MPM (Y). 

4.7.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-

variabel kualitas jasa (X) terhadap kepuasan konsumen (Y) secara parsial atau 

satu per satu. Dalam pengujian ini menggunakan uji t (t- test) dua arah (2-tail test) 
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yaitu membandingkan nilai thitung dan tTabel dengan derajat kebebasan (df) 95% (α= 

5%). Dari nilai thitung menunjukkan bahwa : 

-  Variabel Bukti Fisik (X1) nilai thitung sebesar 2.158 dengan sig t sebesar 0.033. 

Karena thitung>ttabel (2.158 > 1.978) atau sig t < 5% (0.033 < 0.05) maka secara 

parsial variabel Bukti Fisik (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kepuasan Konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y).  Karena 

koefisien regresi bertanda positif (0.141) mengindikasikan semakin baik 

Bukti Fisik mengakibatkan semakin tinggi Kepuasan Konsumen. 

-  Variabel Kehandalan (X2) nilai thitung sebesar 5.027 dengan sig t sebesar 

0.000. Karena thitung>ttabel (5.027 > 1.978) atau sig t < 5% (0.000 < 0.05) maka 

secara parsial variabel Keandalan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y). 

Karena koefisien regresi bertanda positif (0.341) mengindikasikan semakin 

baik Kehandalan mengakibatkan semakin tinggi Kepuasan Konsumen. 

-  Variabel Daya Tanggap (X3) nilai thitung sebesar 2.157 dengan sig t sebesar 

0.033. Karena thitung>ttabel (2.157 > 1.978) atau sig t < 5% (0.033 < 0.05) maka 

secara parsial variabel Daya Tanggap (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y).  

Karena koefisien regresi bertanda positif (0.141) mengindikasikan semakin 

baik Daya Tanggap mengakibatkan semakin tinggi Kepuasan Konsumen. 

-  Variabel Jaminan (X4) nilai thitung sebesar 3.723 dengan sig t sebesar 0.000. 

Karena thitung>ttabel (3.723 > 1.978) atau sig t < 5% (0.000 < 0.05) maka secara 

parsial variabel Jaminan (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kepuasan Konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y).  Karena 
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koefisien regresi bertanda positif (0.267) mengindikasikan semakin baik 

Jaminan mengakibatkan semakin tinggi Kepuasan Konsumen. 

-  Variabel Empati (X5) nilai thitung sebesar 2.159 dengan sig t sebesar 0.033. 

Karena thitung>ttabel (2.159 > 1.978) atau sig t < 5% (0.033 < 0.05) maka secara 

parsial variabel Empati (Xi) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kepuasan Konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y).  Karena 

koefisien regresi bertanda positif (0.147) mengindikasikan semakin tinggi 

Empati mengakibatkan semakin tinggi pula Kepuasan Konsumen. 

 

Tabel 4.20 

Tabel Nilai thitung, tTabel, dan Sig. Variabel Kualitas Jasa (X) 

Variabel thitung Sig. tTabel 

Bukti fisik (X1 )  2.158 0,033 1.978 

Kehandalan (X2) 5.027 0,000 1.978 

Daya tanggap (X3) 2.157 0.033 1.978 

Jaminan (X4) 3.723 0.000 1.978 

Empati (X5) 2.159 0.033 1.978 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa seluruh variabel kualitas jasa (X) dalam 

penelitian ini mempunyai nilai thitung lebih besar daripada nilai tTabel dengan nilai 

signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel kualitas jasa (X) 

secara parsial (satu per satu) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y).  

4.7.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 (dominan) 

Uji Hipotesis 3 dilakukan untuk mengetahui variabel kualitas jasa (X) 

yang memiliki pengaruh dominan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen pada 
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bengkel AHASS HONDA MPM (Y). Acuan untuk menentukan variabel kualitas 

jasa yang paling dominan memberikan pengaruh pada kepuasan konsumen pada 

bengkel AHASS HONDA MPM adalah dengan melihat nilai koefisien 

Standardized Beta. Variabel kualitas jasa (X) dengan nilai Standarized Beta 

terbesar merupakan variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

kepuasan konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y). 

Berdasarkan analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel 

kehandalan (X2) merupakan variabel yang memiliki nilai Standardized Beta 

terbesar, yaitu senilai 0,341. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel kehandalan (X2) memberikan pengaruh yang dominan terhadap kepuasan 

konsumen pada bengkel AHASS HONDA MPM (Y). 

4.8 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa variabel bebas kualitas jasa (X) yang terdiri dari variabel Bukti Fisik (X1), 

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

simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen pada bengkel 

AHASS HONDA MPM (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen perlu adanya penerapan kualitas jasa yang baik dan disertai 

konsistensi serta kesungguhan agar dapat berjalan dengan optimal.  

Berikut ini penjelasan implikasi masing-masing variabel kualitas jasa yang 

telah diteliti. 

1. Bukti fisik (X1) 
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Bukti fisik mendasarkan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan 

fasilitas pada bagian fisik dari perusahaan yang menjadi sarana pendukung 

penyampaian jasa ke konsumen, sehingga fasilitas fisik menjadi salah satu bagian 

yang mempengaruhi kesan konsumen akan tempat jasa. 

Kondisi yang baik pada bagian ini diperlukan karena untuk membuat 

pengguna nyaman dan aman saat berada di tempat jasa karena kondisi gedung 

yang memadai, karyawan yang berpenampilan rapi. Juga akan membuat 

konsumen memandang mereka dengan baik (nyaman di mata), juga teknologi 

yang memadai untuk memperlancar pekerjaan dan jika pekerjaan lancar maka 

akan menghasilkan yang terbaik dan menunjang kepuasan konsumen, maka 

diharapkan ada bukti fisik yang dalam kondisi baik. 

2. Kehandalan (X2) 

Kehandalan tergambar dalam bukti nyata kepada konsumen bahwa 

perusahaan mampu melayani konsumen dengan baik. Elemen ini diperlukan untuk 

mendapat pengakuan dari konsumen bahwa penyedia jasa memang berkompeten 

baik dibidangnya, yang tercermin dari pekerjaan yang minim kesalahan, 

penyampaian jasa yang benar sejak awal, dan kesesuaian antara janji dan 

kenyataan. 

Kehandalan ini menjadi variabel yang dominan karena, biasanya konsumen 

merujuk langsung pada bukti nyata yang berupa tindakan yang terlihat oleh mata 

konsumen sendiri bahwa penyedia jasa dapat memenuhi permintaan konsumen 

dengan baik yang kemudian dikatakan handal oleh konsumen, karena mampu 

mewujudkan apa yang konsumen minta, perkataan sesuai dengan kenyataan dan 

ini yang menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 
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Berdasarkan uraian di atas, diharapkan AHASS HONDA MPM 

mempertahankan kehandalan kinerja yang sudah dimiliki dan untuk konsistensi 

keahlian maka diharapkan dilakukan brainstorming terhadap kasus-kasus 

permesinan yang beragam agar saat menghadapi kasus serupa pada kenyataan, 

pegawai bengkel dapat menyelesaikannya dengan tepat dan akurat. 

3. Daya tanggap (X3) 

Daya tanggap melihat pada faktor respon yang dilakukan oleh penyedia 

jasa terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen. Sejauh mana kesigapan atau 

respon itu berjalan. Elemen ini juga penting karena dengan respon yang baik dari 

penyedia jasa, masalah konsumen akan lebih cepat tertangani dan teratasi, dan itu 

menimbulkan kesan yang baik dari konsumen. Daya tanggap ini juga perlu 

dipertahankan saat menerima konsumen dalam jumlah yang besar, sehingga pada 

akhirnya kepuasan akan tercipta karena konsumen tidak perlu menunggu lama, 

akibat pelayanan yang cepat dan tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan AHASS MPM menerapkan 

daya tanggap yang baik, misalnya saat ada konsumen yang membutuhkan suku 

cadang atau oli dengan segera, maka ada karyawan bengkel yang bersiaga di 

bagian spare part agar dapat melayani konsumen dengan cepat tanpa konsumen 

harus menunggu lama. 

4.  Jaminan (X4) 

Jaminan ini satu faktor yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan 

karena di dalamnya ada pemberian rasa aman, adanya pengetahuan yang 

memadai, keopanan yang menjadikan konsumen tidak ragu-ragu dalam 

meutuskan memilih penyedia jasa yang bersangkutan. 
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Jaminan sangat penting diterapkan di dalam penyampaian jasa, karena 

apabila perusahaan memiliki faktor jaminan yanb baik dan memenuhi beberapa 

kriteria di atas, maka akan timbul perasaan nyaman dan tidak khawatir pada diri 

konsumen yang membuat mereka betah bersama penyedia jasa, dan mereka puas 

terhadap kualitas positif dari penerapan faktor jaminan ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan AHASS MPM dapat 

menerapkan elemen jaminan ini dengan baik. Seperti misalnya dalam bagian 

keamanan saat bertransaksi dengan AHASS MPM. AHASS MPM dalam hal 

ketersediaan suku cadang hendaknya perlu memperhatikan dengan baik tentang 

kondisi dan persediaan agar jangan sampai terjadi kerusakan atau kekosongan 

yang membuat konsumen harus mencari ke AHASS lain yang membuat 

konsumen merasa was-was atau tidak aman. Karena bisa saja belum tentu di 

bengkel AHASS lain, suku cadangnya ada. Dan hal ini mengakibatkan akan 

berkurangnya kepercayaan konsumen pada AHASS MPM. Pada bagian 

pengetahuan yang memadai, para karyawan hendaknya lebih sering memantau 

perkembangan terbaru dunia otomotif agar dapat memberikan wacana-wacana 

terbaik yang dapat bermanfaat bagi konsumen. 

5. Empati (X5) 

Empati mendasarkan pada perhatian lebih mendalam yang dilakukan 

perusahaan terhadap konsumennya. Faktor yang mengedepankan pendekatan yang 

lebih dari penyedia jasa secara personal kepada konsumen untuk mengetahui dan 

memecahkan masalah spesifik yang ada pada konsumen. Empati ini diperlukan 

untuk menjadikan suatu perusahaan jasa mendapatkan respek dari konsumen 

karena sudah secara mendalam dan sungguh-sungguh memperhatikan masalah 
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mereka dan memecahkannya. Itu menjadikan penyedia jasa akan selalu teringat di 

benak konsumen dan akan menimbulkan dampak positif bagi penyedia jasa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan AHASS MPM 

memperhatikan elemen empati ini. Misalnya Berdasarkan uraian di atas, maka 

diharapkan AHASS MPM diharapkan dapat memberikan semacam pemberian 

bagi konsumen yang selesai melakukan service semisal pemberian koran harian. 

Atau jika memungkinkan diberikan semacam cindera mata bagi pemegang kartu 

pelanggan khusus. Selanjutnya bagi konsumen yang mempunyai suatu masalah 

serius, diharapkan pegawai bengkel dapat menanganinya secara personal dengan 

penjelasan-penjelasan yang baik. Ini semua merupakan suatu contoh bentuk 

perhatian Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan AHASS MPM pada 

konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan AHASS HONDA MPM 

mencoba wacana untuk meng up grade fasilitas fisik dari segi teknologi. Misalnya 

dari segi komputer dari sisi windows di up grade agar dapat lebih banyak 

menyimpan record atau catatan penting mengenai seluk beluk bengkel yang dapat 

bermanfaan untuk evaluasi perusahaan, dan kemudian kursi-kursi pada ruang 

tunggu non AC sebaiknya diganti menjadi yang lebih baik supaya konsumen 

dapat lebih nyaman dalam menunggu. Selanjutnya diharapkan adanya peremajaan 

dari peralatan dan perlengkapan dari bengkel sehingga fungsi maksimalnya dapat 

lebih terjaga. 


