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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh service recovery 

terhadap kepuasan dan oyalitas pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu 

Tbk, cabang Kediri. Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Populasi 

pada penelitian ini adalah pelanggan PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri yang pernah melakukan komplain karena merasa belum puas dengan 

pelayanan maupun service yang diberikan oleh PT. Astra International Daihatsu 

Tbk, cabang Kediri. Sampel yang diambil yaitu sebanyak 137 pelanggan yang 

pernah melakukan komplain. Teknik pengumpulan data dari pelanggan 

menggunakan kuisioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Analisis yang digunakan yaitu SPSS 

for Windowsever 19.0. Hasil analisa penelitian menunjukan bahwa service 

recovery memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelangan. Dengan ini PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan untuk pelanggan supaya 

pelanggan bisa merasa puas dan loyal terhadap perusahaan. 

Kata kunci : Service Recovery, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan alat transportasi di Indonesia maupun di negara lainnya 

semakin lama semakin berkembang. Hal tersebut ditunjukan dengan 

meningkatnya kebutuhan kendaraan bermotor. Seperti data yang terdapat pada 

pusat badan statistik Indonesia menyatakan bahwa jumlah seluruh kendaraan yang 

ada di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit. Jumlah tersebut 

naik 11 persen dari tahun sebelumnya yaitu pada 2012 sebesar 94,299 juta unit 

(BPS, 2013). 

Kebutuhan yang semakin meningkat itu pula yang di manfaatkan oleh para 

perusahaan transportasi untuk berusaha memberikan apa yang diingingkan oleh 

para konsumen. Tidak hanya memberikan produk yang bagus namun juga 

pelayanan yang maksimal. Konsumen juga sadar bahwa meraka tidak hanya 

menginginkan produk yang bagus dari perusahaan tersebut namun juga pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan kepada para konsumennya. Dengan adanya hal 

tersebut membuat setiap perusahaan memberikan pelayanan yang maksimal untuk 

mempertahankan para konsumennya. Namun meski perusahaan telah memberikan 

pelayanan yang maksimal untuk para konsumennya tidak jarang pula terjadi 

kegagalan dalam pelayanan tersebut yang membuat konsumen merasa tidak puas 

dan melakukan komplain. Kegagalan layanan atau service failure terjadi ketika 

jasa yang diterima dipersepsikan tidak sesuai dengan harapan pelanggan menurut 

Zeithaml et al (2013). 

1 
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Kegagalan layanan yang terjadi bisa disebabkan dari beberapa faktor yang 

secara garis besar masalah-masalah yang dihadapi setiap perusahaan bisa 

ditelusuri dari tiga sumber utama yakni, pertama, 40% masalah disebabkan oleh 

perusahaan sendiri, misalnya janji yang berlebihan, kedua, 20% masalah 

disebabkan oleh karyawan, misalnya perlakuan kasar dan tidak sopan, ketiga, 

40% sisanya disebabkan pelanggan, misalnya tidak teliti membaca instruksi atau 

petunjuk yang diberikan, menurut Tjiptono (2014). Dengan adanya kegagalan 

tersebut menyebabkan perusahaan akan lebih berhati-hati dan akan melakukan 

perbaikan pada pelayanan yang diberikan pada konsumennya. Menurut Zeithaml 

et al (2013) service recovery atau pemulihan layanan jasa menunjukan pada 

tindakan yang diambil oleh perusahaan ketika mengalami service failure atau 

kegagalan layanan.  

Service recovery yang dilakukan oleh perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan para konsumen yang telah merasa tidak puas karena kegagalan 

pelayanan yang telah terjadi. Menurut Kotler dan Keller (2013) mengenai 

kepuasan (satifaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspetasi mereka. Jika kinerja sesuai dengan ekspetasi konsumen maka meraka 

akan merasa puas tapi jika kinerja gagal memenuhi ekspetasi konsumen maka 

meraka akan merasa tidak puas. Pelanggan yang merasa puas itulah yang akan 

melakukan pembelian yang berulang dan menjadi pelanggan yang loyal terhadap 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, kepuasan pelanggan 

harus disertai pula dengan loyalitas pelanggan.  
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Pelanggan yang benar-benar loyal tidak hanya bisa menjadi word of mouth 

advertisers, namun juga kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan jasa 

perusahaan selama bertahun-tahun, menurut Tjiptono (2014). Sedangkan loyalitas 

pelanggan sendiri menurut Tjiptono (2014) adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatau merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Inilah kenapa perusahaan harus 

memenuhi kepuasan pelanggan sehingga bisa berujung kepada loyalitas 

pelanggan. Karena dengan kepuasan dan loyalitas tersebut perusahaan telah 

mencapai salah satu tujuan perusahaan selain untuk mencari profit dari apa yang 

ditawarkan kepada para konsumennya. 

Taegoo (Terry) Kim, et al (2009) tentang pengaruh keadilan yang 

dirasakan terhadap pemulihan kepuasan pada hotel kelas atas menunjukkan bahwa 

konsumen melakukan komplain setelah terjadinya kegagalan layanan yang 

mereka rasakan. Setelah dilakukan perbaikan pada layanan yang diberikan 

menemukan bahwa, kepercayaan, WOM dan niat kembali konsumen pada hotel 

kelas atas menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif. Ada tiga dimensi 

keadilan yang digunakan untuk memperbaiki kegagalan layanan tersebut yaitu 

distributive justice, procedural justice dan interactional justice yang memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perbaikan layanan atau service recovery.  

Ana Belen del Rio-Lanza, et al (2009) tentang kepuasan pengguna ponsel 

terhadap perbaikan layanan yang diberikan. Penelitian tersebut mengemukakan 

bahwa keadilan pemulihan layanan mempengaruhi kepuasan dan tanggapan 

emosional para pengguna ponsel. Penelitian ini juga menggunaka tiga dimensi 

untuk mengukur tingkat keberhasilan perbaikan layanan yang dilakukan. Dari 
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penelitian ini juga menunjukan keadilan distributif positif mempengaruhi tingkat 

konsumen terhadap kepuasan dengan perbaikan layanan namun tidak 

mempengaruhi emosi. Keadilan prosedural secara signifikan mempengaruhi 

kepuasan dan emosi yang dipicu oleh perbaikan layanan. Keadilan interaksional 

secara signifikan dan positif mempengaruhi kepuasan tetapi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap emosi. Dan hasil juga menunjukan bahwa emosi memediasi 

efek keadilan prosedural terhadap kepuasan. 

Yu-Wei Chang dan Yu-Hern Chang (2010) menemukan bahwa dimensi 

dari pemulihan layanan yaitu keadilan interaksional dan keadilan prosedural 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pemulihan layanan 

penerbangan. Namun keadilan distribubitif tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pemulihan. Selanjutnya tiga dimensi keadilan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan keseluruhan. Ada juga 

kurangnya dukungan untuk hubungan positif antara kepuasan pemulihan dengan 

loyalitas pelanggan. Namun kepuasan pemulihan memiliki dampak yang 

signifikan dan positif terhadap kepuasan keseluruhan sehingga membuat kepuasan 

keseluruhan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Penelitian terdahulu dan teori-teori yang berhubungan dengan service 

recovery atau pemulihan layanan serta tentang kepuasan dan loyalitas yang telah 

dikemukakan di atas merupakan bukti bahwa service recovery bisa mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas seorang konsumen. 
 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri adalah merupakan 

salah satu outlet penjualan mobil Daihatsu resmi di kota Kediri. Pada saai ini 
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penjuala dari Daihatsu meningkat karena semakin banyak masyarakat yang 

menginginkan produk tersebut. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan Daihatsu 

cabang Kediri mampu memperoleh predikat sebagai cabang terbaik dengan 

penjualan terlaris sebanyak 2.087 unit selama tahun 2015. Selain itu PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri ini juga mampu memperoleh dua 

penghargaan. Pada acara National Dealer Conference di Jakarta pada tanggal 19 

januari 2016 Daihatsu cabang Kediri meraih gelar sebagai First winner Best Astra 

Branch 2015 secara Nasional dan sebagai second winner Best Sels 2015. (Radar 

Kediri,28 Desember 2015). Dari beberapa pengahargaan yang diperoleh itulah PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri memiliki keunggulan tersendiri 

dan mampu menarik pelanggan lebih banyak lagi. Selain itu Daihatsu juga 

memiliki beberapa produk yang tidak dimiliki oleh pesaing. Produk ini yang 

menjadi peminat Daihatsu semakin meningkat sehingga penjualan juga semakin 

mengalami peningkatan. Selain itu juga produk yang ditawarkan memiliki harga 

yang sesuai dengan yang harapkan oleh masyarakat. Peningkatan penjualan dari 

Daihatsu cabang Kediri ini bisa dilihat melalui data penjualan berikut ini.  
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Gambar 1.1 

 Penjualan PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri Bulan Juli Sampai November 2014 

 

 

Sumber : PT. Astra International Daihatsu, Tbk.  cabang Kediri, 2014 

 

Penjualan dari PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri terus 

mengalami peningkatan setiap bulannya dikarenakan oleh perusahaan yang selalu 

memberikan yang terbaik pada konsumennya. Karyawan memberikan pelayanan 

yang ramah dan bersahabat,  selain itu juga konsumen juga membutuhkan produk 

dari perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka karena tidak dapat 

dipungkiri kebutuhan akan alat transportasi yang nyaman dan aman semakin 

meningkat (Happy, 2015, kom. Pers., 8 Juni). 

Perusahaan berusaha memberikan yang terbaik untuk para konsumennya 

salah satunya dengan cara perusahaan terus meningkatkan pelayanan yang 

diberikan kepada para konsumen. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan 

masih bisa terjadi. Salah satunya yaitu dengan adanya komplain yang dilakukan 

oleh konsumen yang menunjukkan bahwa konsumen masih kurang puas terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan.  

Juli Agustus September Oktober November

Total Penjualan 140 144 146 148 150

134
136
138
140
142
144
146
148
150
152

Total Penjualan 
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Komplain yang dilakukan oleh konsumen Daihatsu yaitu biasanya berupa 

keluhan kurang tepatnya kedatangan kendaraan yang dipesan dengan estimasi 

waktu yang diberikan. Karena seperti yang dapat dilihat pada tabel penjualan dari 

Daihatsu yang mengalami peningkatan tidak dapat dipungkiri kalau antrian 

pesanan kendaraan semakin panjang dan konsumen harus lebih sabar untuk 

menunggu kendaraan yang dipesan (Satryo Dirghantoro, 2015, kom. pers., 8 

Juni). Hasil wawancara dengan sales supervisor Daihatsu yaitu Satryo 

Dirghantoro dapat dilihat bahwa konsumen Daihasu melakukan komplain 

disebabkan dari kendaraan yang dipesan tidak datang tepat pada wakntunya. Dari 

komplain tersebut maka perusahaan harus bisa melakukan perbaikan layanan 

(service recovery) dengan memberikan kompensasi bagi para konsumen yang 

telah sabar menunggu pesanan mereka.  

Service recovery atau perbaikan layanan ini merupakan langkah yang tepat 

untuk melakukan perbaikan pada layanan yang gagal dan untuk menunjukan rasa 

kepedulian perusahaan terhadap konsumen. Dengan menangani setiap keluhan 

konsumen perusahan telah bertanggung jawab terhadap konsumen. Dan dengan 

cara ini pula perusahaan bisa untuk memberikan rasa puas kepada para 

konsumennya yang sebelumnya merasa kurang puas terhadap layanan yang 

diberikan. Karena setiap konsumen berharap jika pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan harapan mereka. Dengan kesesuain antara harapan dan 

kenyataan ini lah yang membuat konsumen puas (Agung Syalendra, 2015, kom. 

Pers., 8 Juni). Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu sales executive 

Daihatsu yaitu Agung Syalendra juga membenarkan bahwa pentingnya dilakukan 

perbaikan pada layanan agar tercapainya kepuasan para konsumen.  
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 Pelanggan yang melakukan komplain dan bagaimana perusahaan 

melakukan perbaikan pada pelayanan (service recovery) yang diberikan, maka 

pada penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengaruh service recovery 

terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Karena seperti yang telah diketahui 

bahwa memenuhi keinginan konsumen merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan bahkan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh semua perushaan. 

Maka dari itu perusahaan harus bisa menangani masalah yang berhubungan 

dengan pelanggan dengan segera dan dengan tepat. Jika perusahaan tidak bisa 

menangani keluhan para konsumen dengan tepat dan cepat bisa membuat para 

konsumen merasa tidak puas dan kecewa dengan kinerja perusahaan. Hal ini pula 

yang akan mengakibatkan para konsumen enggan untuk melakukan pembelian 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 Service recovery menjadi penting dilakukan karena dalam operasional 

perusahaan memberikan yang terbaik untuk para konsumen dan menjadi yang 

terbaik dalam bisnis menjadi salah satu tujuan perusahaan. Karena selain untuk 

menyeimbangkan keadaan yang ada antara keluhan konsumen dengan kepuasan 

konsumen, juga untuk memperbaiki kegagalan dari pelayanan yang diberikan dan 

untuk menumbuhkan rasa puas pelanggan yang telah kecewa dengan pelayanan 

sebelumnya. Dalam service recovery terdapat tiga dimensi keadilan (justice) yang 

saling berhubungan dan digunakan untuk mewujudkan service recovery, menurut 

Ah dan Wan (2006). Tiga keadilan tersebut yaitu keadilan prosedural, keadilan 

interaksional dan keadilan distributif. Melalui keadilan tersebut perusahaan akan 

tahu ketidakpuasan yang dirasakan pelanggan dan perbaikan yang bagaimana 

yang diinginkan pelanggan agar merasa puas. Selain itu tujuan untuk 
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dilakukannya service recovery ini adalah untuk mencapai loyalitas pelanggan 

yang menjadi salah satu tujuan perusahaan, menurut Tjiptono (2014).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

lebih mendalam tentang pengaruh service recovery dalam usahanya untuk 

memberikan kepuasan pelanggan yang berakhir pada loyalitas pelanggan. Oleh 

karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini dengan judul 

penelitian : “Pengaruh Service Recovery Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diketahui permasalahan 

yang diangkat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh service recovery terhadap kepuasan pelanggan pada 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri ? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri ? 

3. Bagaimana pengaruh service recovery terhadap loyalitas pelanggan yang 

melalui kepuasan pelanggan ? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka  tujuan yang ingin 

diketahui dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh service recovery terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh service recovery terhadap 

loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepuasan pelanggan pada PT. 

Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri. 

 

I.4 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Peneliti  

Merupakan kesempatan besar untuk mengetahui penerapan teori yang 

menambah wawasan dan pengembangan ilmu manajemen pemasaran 

khususnya tentang service recovery yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu, 

Tbk. Cabang Kediri. 

1.4.2 Bagi Pihak Pada Obyek Penelitian  

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri khususnya sebagai objek penelitian dalam 

strategi aktivitas service recovery dalam mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan.  
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1.4.3 Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dan pengayaan wacana 

mengenai aplikasi ilmu manajemen serta digunakan sebagai tambahan 

referensi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam 

proses belajar mengajar mahasiswa. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk keperluan 

pendidikan terutama di bidang pemasaran dan dapat digunakan sebagai 

acuan daftar pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih 

dalam mengenai ilmu pemasaran khususnya pengaruh variabel service 

recovery yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Taegoo (Terry) Kim, et 

al (2009) dengan judul “Pengaruh Keadilan yang Dirasakan terhadap Pemulihan 

Kepuasan, Kepercayaan, WOM dan Niat Kembali pada Hotel Kelas Atas”. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah variabel-variabel nya menunjukan pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap pemulihan kepuasan dengan penanganan keluhan. 

Serta pemulihan kepuasan juga berpengaruh terhadap kepercayaan, WOM serta 

niat kembali.  

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Ana Belen del Rio-Lanza, 

et al (2009) dengan judul “Kepuasan dengan Pemulihan Layanan: Keadilan yang 

Dirasakan dan Tanggapan Emosional”. Hasil dari penelitian ini juga menunjukan 

keadilan distributif positif mempengaruhi tingkat konsumen terhadap kepuasan 

dengan perbaikan layanan namun tidak mempengaruhi emosi. Keadilan 

prosedural secara signifikan mempengaruhi kepuasan dan emosi yang dipicu oleh 

perbaikan layanan. Keadilan interaksional secara signifikan dan positif 

mempengaruhi kepuasan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap emosi. Dan 

hasil juga menunjukan bahwa emosi memediasi efek keadilan prosedural terhadap 

kepuasan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yu-Wei Chang dan Yu-Hern 

Chang (2010) denga judul “Apakah Pemulihan Layanan Mempengaruhi Kepuasan 

12 
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dan Loyalitas Pelanggan? Sebuah Studi Empiris Layanan Penerbangan”. Hasil 

yang dikemukakan dari penelitian tersebut adalah keadilan interaksional dan 

keadilan prosedural memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pemulihan. Namun keadilan distribubitif tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pemulihan. Selanjutnya tiga dimensi keadilan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan keseluruhan. Ada juga kurangnya 

dukungan untuk hubungan positif antara kepuasan pemulihan dengan loyalitas 

pelanggan. Namun kepuasan pemulihan memiliki dampak yang signifikan dan 

positif terhadap kepuasan keseluruhan sehingga membuat kepuasan keseluruhan 

memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama penulis 

/ tahun 

Judul Penelitian  Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

penelitian 

Hasil Penelitian 

Taegoo 

(Terry) Kim, 

Woo Gon 

Kim, Hong-

Bumm Kim 

(2009 ) 

The effect of 

percieved justice 

on recovery 

satifaction, trust, 

word-of-mouth, 

and revisit 

intention in 

upscale hotels 

(Pengaruh 

keadilan yang 

dirasakan 

terhadap 

pemulihan 

kepuasan, 

kepercayaan,WO

M , dan niat 

kembali dalam 

hotel kelas atas) 

X1 : keadilan 

distribusi 

(Distributive 

Justice) 

X2 : keadilan 

prosedural 

(Prosedural 

justice) 

X3 : keadilan 

interaksional 

(interactional 

justice) 

Y : pemulihan 

kepuasan 

Z1 : 

kepercayaan 

Z2 : Word of 

mouth 

(WOM) 

Menggunakan 

analisis jalur 

(Path Analysis) 

dan explanatory 

power.  

Teknik 

pengumpulan 

data : kuesioner 

Jumlah sempel : 

451. 

 

Pengujian hipotesis 

umumnya menyebabkan 

dukungan untuk semua 

hipotesis yang diajukan. 

Mengenai hubungan antara 

keadilan yang dirasakan 

dan kepuasan pemulihan, 

distributif (Hipotesis 1a: 

0,49, p < 0,01), prosedural 

(Hipotesis 1b: 0,17, p < 

0,01), dan persepsi 

interaksional (Hipotesis 1c: 

0,24, p < 0,01), semua 

muncul dengan memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

pemulihan dengan 

penanganan keluhan. Perlu  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

penulis / 

tahun 

Judul Penelitian  Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

 Z3 : niat 

kembali 

 

 dicatat di sini bahwa efek 

DJ dirasakan pada 

kepuasan pemulihan lebih 

kuat daripada yang 

dirasakan PJ dan IJ. 

Sebagai hipotesis, 

kepuasan pemulihan 

positif berhubungan 

dengan kepercayaan 

(Hipotesis 2: 0,54, p < 

0,01), WOM (Hipotesis 3: 

0,37, p < 0,01), dan niat 

kembali (Hipotesis 4: 0,36, 

p < 0,01). Hal ini 

menunjukkan bahwa 

kepuasan pemulihan 

pelanggan akan 

terpengaruh lebih 

signifikan oleh DJ dari 

pada PJ atau IJ. 

Selanjutnya, kepercayaan 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap WOM 

(Hipotesis 5: 0,52, p < 

0,01) dan niat kembali 

(Hipotesis 6: 0,46, p < 

0,01), yang berarti peran 

mediasi yang kepercayaan 

signifikan dalam hubungan 

sebab akibat dari kepuasan 

pemulihan untuk WOM 

dan niat kembali. 

Ana Belen 

del Rio-

Lanza, 

Rodolfo 

Vazquez-

casielles, Ana 

M Diaz-

Martin 

(2009) 

Satisfaction with 

service recovery : 

Percived justice 

and emotional 

responses  

 

X : keadilan 

yang 

dirasakan 

X1.1 : 

keadilan 

distribusi 

(Distributive 

Justice) 

Menggunakan 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

 

Hasil yang ditemukan 

adalah keadilan distributif 

positif mempengaruhi 

tingkat konsumen terhadap 

kepuasan dengan 

perbaikan layanan namun 

tidak mempengaruhi 

emosi. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Nama penulis / 

tahun 

Judul Penelitian  Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

penelitian 

Hasil Penelitian 

  (Kepuasan 

dengan pemulihan 

layanan: keadilan 

yang dirasakan 

dan tanggapan 

emosional) 

X1.2 : 

keadilan 

prosedural 

(Prosedural 

justice) 

X1.3 : 

keadilan 

interaksional 

(interactional 

justice) 

Y : 

tanggapan 

emosional 

Z : kepuasan 

dengan 

pemulihan 

layanan 

Teknik 

pengumpulan 

data : 

wawancara 

Teknik 

pengambilan 

sampel : random 

sample 

Jumlah sempel : 

554 

 

Keadilan prosedural secara 

signifikan mempengaruhi 

kepuasan dan emosi yang 

dipicu oleh perbaikan 

layanan. 

Keadilan interaksional 

secara signifikan dan 

positif mempengaruhi 

kepuasan tetapi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap emosi. Dan hasil 

juga menunjukan bahwa 

emosi memediasi efek 

keadilan prosedural 

terhadap kepuasan. 

Yu-Wei Chang, 

Yu-Hern Chang 

(2010) 

Does service 

recovery affect 

satisfaction and 

customer loyalty 

? An emperical 

study of airlines 

services 

(Apakah 

pemulihan 

layanan 

mempengaruhi 

kepuasan dan 

loyalitas 

pelanggan? 

Sebuah studi 

empiris layanan 

penerbangan) 

X1 : 

pemulihan 

layanan 

X1.1 : 

keadilan 

distribusi 

(Distributive 

Justice) 

X1.2 : 

keadilan 

prosedural 

(Prosedural 

justice) 

X1.3 : 

keadilan 

interaksional 

(interactional 

justice) 

Z : kepuasan  

Y : loyalitas 

konsumen 

Menggunakan 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Teknik 

pengambilan 

data : kuesioner 

Jumlah sempel : 

257 

Hasil SEM menunjukkan 

bahwa empat dari 

sembilan hipotesis yang 

mendasari model ini 

didukung pada tingkat 

signifikansi 0,05. 

Estimasi parameter 

keadilan interaksional 

(0.40) dan keadilan 

prosedural (0.31) adalah 

signifikan, yang 

menunjukkan bahwa 

dimensi keadilan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan 

pemulihan, sehingga 

mengkonfirmasikan H1a 

dan H1b. Namun, H1c, 

yang meramalkan bahwa 

keadilan distributif akan 

memiliki dampak yang 

signifikan pada 

kepuasan pemulihan, tidak 

mendukung.  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber : Data Sekunder, 2015 

Hasil dari penelitian terdahulu telah menjelaskan bagaimana pengaruh dan 

tingkat signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Beberapa variabel tersebut 

memiliki persamaan dengan variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu 

variabel service recovery, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pada hasil 

penelitian sebelumnya variabel service recovery memiliki tiga dimensi keadilan 

yaitu keadilan distributif, keadilan interaksional dan keadilan prosedural yang 

digunakan untuk menerapkan service recovery pada pelanggan. 

Setiap peneliti juga memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan pada penelitian yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu ada dua 

peneliti yang menggunakan metodologi penelitian Structural Equation Modeling 

Nama penulis / 

tahun 

Judul Penelitian  Variabel 

Penelitian 

Metodologi 

penelitian 

Hasil Penelitian 

    Selanjutnya, hasil menunjukkan 

bahwa tiga dimensi keadilan 

yang dirasakan tidak berdampak 

kepuasan secara keseluruhan 

karena minimnya koefisien 

struktural mereka, sehingga 

H2a-c tidak mendukung. Ada 

juga kurangnya dukungan untuk 

hubungan positif antara 

kepuasan pemulihan dan 

loyalitas pelanggan, sebagai nilai 

parameter yang relevan (0.11) 

tidak signifikan, sehingga 

menyangkal H3. Namun, 

kepuasan pemulihan memiliki 

dampak yang signifikan dan 

positif terhadap kepuasan 

keseluruhan (0,91), dan 

sehingga H4 didukung. 

Akhirnya, kepuasan secara 

keseluruhan memiliki efek 

positif yang signifikan terhadap 

loyalitas (0,81), mendukung H5. 
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(SEM) dan salah satunya menggunakan Path Analysis (Analisis Jalur). 

Sedangakan dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan metodologi path 

analysis. 

 

2.2 Manajemen Pemasaran  

Kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan harus diorganisasikan dengan 

baik serta memerlukan suatu pelaksanaan manajemen pemasaran yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. Setiap kegiatan pemasaran mempunyai 

tingkatan permintaan akan produk yang diharapkannya. Pada suatu saat, bisa 

terjadi tidak ada permintaan, permintaannya memadai, permintaannya tidak 

teratur, atau terlalu banyak permintaan, dan manajemen pemasaran harus 

menemukan cara untuk menghadapi semua situasi permintaan yang berbeda-beda 

itu. Manajemen pemasaran memperhatikan tidak hanya penemuan dan 

peningkatan permintaan, melainkan juga pengubahan atau bahkan pengurangan 

permintaan. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Philip Kotler dan Kevin 

Lane Keller (2013:5) definisi formal dari pemasaran adalah suatu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. 

Selanjutnya Kotler dan Amstrong (2012:10) mendefinisikan konsep 

pemasaran sebagai suatu filosofi yang menegaskan bahwa kunci untuk mencapai 

tujuan organisasi adalah mengetahui kebutuhan dan keinginan dari target 

konsumen dan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen lebih baik dari 

yang diberikan oleh pesaing. 
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2.3 Pemasaran Jasa 

Zeithaml, Bitner & Gremler (2013:3) mendefinisikan jasa sebagai 

perbuatan, proses, dan kinerja yang menyediakan atau menghasilkan dengan satu 

entitas atau orang untuk entitas atau orang lainnya. Tetapi untuk keseluruhan, 

keseluruhan jasa adalah mewakili klien melalui aktivitas analisis masalah, 

bertemu dengan klien, telepon tindak lanjut, dan melaporkan rentetan perbuatan, 

proses dan kinerja. Selanjutnya menurut Lovelock (2010:16), jasa adalah suatu 

aktivitas ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain.  

Kotler dan Keller (2013:36), pemasaran jasa adalah semua tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lainyang pada intinya 

tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

atau tidak terkait dengan produk fisik. Meskipun demikian semakin banyak 

produsen, distributor, dan pengecer yang menyediakan jasa bernilai tambah, atau 

layanan yang sangat baik untuk mendiferensiasikan diri mereka. 

Demikian maka, manajemen pemasaran jasa merupakan proses 

penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. 

Pemasaran memberi perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara 

produk dan jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan serta kegiatan-

kegiatan para pesaing. 

2.3.1 Karakteristik Produk Jasa  

Menurut Kotler dan Keller (2013:38), bahwa jasa memiliki empat ciri 

utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Tidak berwujud 

Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mencium, 

meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari 

informasi tentang jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia 

dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi yang digunakan serta 

harga jasa produk tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen, yaitu 

sebagai berikut : pertama, meningkatkan visualisasi jasa yang tidak 

berwujud menjadi berwujud. Kedua, menekankan pada manfaat yang 

diperoleh. Ketiga, menciptakan suatu nama merek (brand name) bagi 

jasa dan yang. Keempat, memakai nama orang terkenal untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen. 

2. Tidak terpisahkan 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa 

yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

bersamaan. Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia akan 

berhadapan langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, 

sehingga penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan langsung 

dengan skala operasi terbatas. 

3. Bervariasi 

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari siapa 

yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut 
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dilakukan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan 

suatu standar. 

4. Mudah musnah 

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah, sehingga tidak dapat 

dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini 

bukanlah suatu masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk 

melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan 

berfluktuasi, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit 

dalam melakukan persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan 

perencanaan produk, penetapan harga serta program promosi yang tepat 

untuk mengatasi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan jasa. 

2.3.2 Kategori Bauran Jasa  

Komponen jasa bisa menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan 

penawaran. Menurut Kotler dan Keller (2013:37) ada lima kategori penawaran : 

1. Barang berwujud murni (pure tangibles good) 

Penawaran utama terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, 

atau garam. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa (tangibles goods with 

accompanying) 

Penawaran yang terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu 

atau lebih jasa. Umumnya semakin canggih sebuah produk semakin 

besar kebutuhan untukj jasa pendukung berkualitas tinggi yang lebih 

luas. Jasa sering menjadi elemen penting dalam industry mobil,  

computer, dan telepon seluler.  
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3. Hibrida (hybrid) 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama proporsinya. Misalnya 

orang sering mengunjungi restaurant baik karena makanan atau 

penyajiannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil (major service with 

accompanying minor goods and service) 

Penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang 

pendukung. Misalnya, meskipun perjalanan mencakup beberapa barang 

berwujud seperti makanan dan minuman yang dibeli penumpang di 

pesawat terbangatau transportasi. Namun item utamanya adalah jasa. 

5. Jasa murni (pure services) 

Penawaran murni terdiri dari jasa. Contohnya : pengasuh bayi, 

psikoteraphy, dan pijat. 

 

2. 4 Pengertian Perbaikan Layanan (Service Recovery) 

 Perbaikan layanan atau yang lebih dikenal dengan sebutan service 

recovery adalah berbagai hal yang akan dilakukan oleh perusahaan setelah 

terjadinya suatu kegagalan pada jasa pelayanan (service failure). Kegagalan 

layanan atau service failure terjadi ketika jasa yang diterima dipersepsikan tidak 

sesuai dengan harapan pelanggan menurut Zeithaml et al (2013:180). Kegagalan 

layanan yang terjadi bisa disebabkan dari beberapa faktor yang secara garis besar 

masalah-masalah yang dihadapi setiap perusahaan bisa ditelusuri dari tiga sumber 

utama yakni, pertama, 40% masalah disebabkan oleh perusahaan sendiri, misalnya 

janji yang berlebihan, kedua, 20% masalah disebabkan oleh karyawan, misalnya 
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perlakuan kasar dan tidak sopan, ketiga, 40% sisanya disebabkan pelanggan, 

misalnya tidak teliti membaca instruksi atau petunjuk yang diberikan, menurut 

Tjiptono (2014:476). 

 Service recovery ini akan terjadi setelah adanya keluhan pelayanan dari 

pelanggan yang merasa tidak puas terhadap layanan yang diberikan oleh 

perusahaan. ada beberapa pengertian service recovery menurut beberapa ahli 

yaitu: 

Pengertian service recovery menurut Zeithaml et al (2013:180) perbaikan 

layanan atau service recovery ini adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan 

ketika mengalami kegagalan jasa atau service failure. 

Ada pula pengertian service recovery menurut Lovelock (2007) yang 

menyatakan bahwa service recovery adalah upaya-upaya sistematis oleh 

perusahaan setelah kegagalan jasa untuk memperbaiki suatu masalah dan 

mempertahankan kehendak baik pelanggan. 

Sebuah perusahaan melakukan pemulihan layanan ini juga sangat penting 

untuk mencapai kepuasan para pelanggan. Banyak sekali pengaruh dari dalam 

maupun dari luar perusahaan yang bisa membuat hubungan antara perusahaan 

dengan para pelanggannya menjadi buruk. Salah satunya yaitu jika perusahaan 

mengabaikan keluhan dari para pelanggannya maka akan tercipta hubungan yang 

kurang baik antara perusahaan dengan pelanggannya. Suatu komitmen 

perusahanan terhadap kepuasan konsumen bukan terletak pada keindahan 

lingkungan perusahaan dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

konsumen. Tetapi juga terletak pada bagaiaman cara perusahaan dalam memberi 

tanggapan dan menangani setiap keluhan yang diajukan oleh konsumen.  
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Adanya keluhan dari konsumen maka perusahaan harus bisa memberikan 

tanggung jawab yang penuh terhadap kepuasan yang diinginkan oleh 

konsumennya. Maka dari itu pemulihan layanan atau service recovery pada 

sebuah perusahaan harus memiliki beberapa bentuk-bentuk penerapan pemulihan 

layanan yang jelas dan sesuai dengan tujuan dari pemulihan layanan tersebut yaitu 

untuk memperbaiki suatu masalah dan mempertahankan kehendak baik bagi 

pelanggan. 

2. 4. 1 Bentuk Penerapan Service Recovery 

 Adanya keluhan dari konsumen maka perusahaan harus bisa memberikan 

tanggung jawab yang penuh terhadap kepuasan yang diinginkan oleh 

konsumennya. Maka dari itu pemulihan layanan atau service recovery pada 

sebuah perusahaan harus memiliki beberapa bentuk-bentuk penerapan yang jelas 

dan sesuai dengan tujuan dari pemulihan layanan tersebut yaitu untuk 

memperbaiki suatu masalah dan mempertahankan kehendak baik bagi pelanggan. 

Menurut Kim et al (2009) ada tiga penerapan yang bisa digunakan yaitu : 

a. Distributive Justice ( DJ ) 

Keadilan distributif umumnya ditangani dengan hasil yang diberikan 

kepada pelanggan selama pemulihan layanan, yang meliputi imbalan 

moneter seperti pengembalian dana untuk layanan yang mengalami 

kegagalan dan penyesuaian dan substitusi. DJ dalam pemulihan 

layanan telah diukur dengan keadilan, kewajaran, kebutuhan, nilai, dan 

imbalan yang tepat untuk setiap keluhan yang diajukan oleh pelanggan. 

Ada beberapa statemen yang bisa digunakan untuk menguji 

distributive justice ini : 
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- Dibandingkan dengan apa yang diharapkan pelanggan, perusahaan 

telah memberikan yang terbaik untuk pelanggan. 

- Manajer perusahaan bisa memberikan solusi yang cukup adil dan 

bisa diterima oleh para pelanggan. 

- Pelanggan bisa menerima kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan. 

- Pelanggan mendapatkan kompensasi yang layak untuk masalah 

yang diajukan. 

b. Procedural Justice ( PJ ) 

Keadilan prosedural ini mengacu pada keadilan yang dirasakan 

pelanggan seperti kebijakan, prosedur dan kriteria yang digunakan oleh 

pengambil keputusan untuk sampai pada hasil sengketa atau negosiasi. 

PJ dirasakan untuk pemulihan layanan berarti persepsi pelanggan 

tentang keadilan untuk beberapa tahapan prosedur dan proses yang 

diperlukan untuk memulihkan layanan yang gagal. PJ  juga merupakan 

persepsi pelanggan dari proses yang sistematis dan tepat di perusahaan 

dalam memecahkan masalah layanan atau mengelola keluhan 

pelanggan dan itu termasuk kebijakan dan disiplin perusahaan 

termasuk ketepatan waktu, ketepatan pendekatan, fleksibilitas, 

prosedur, kontrol hasil, kebijakan yang tepat dan pelaksanaan juga 

metode yang tepat untuk isi spesifik PJ dalam pemulihan layanan. 

Dari pengertian diatas ada beberapa statemen yang bisa digunakan 

untuk membuktikan apakah procedural justice yang diberikan oleh 

perusahaan layak untuk para pelanggan : 



25 

 

- Keluhan pelanggan telah ditangani dengan cara yang sangat tepat 

waktu. 

- Keluhan pelanggan tidak diselesaikan secepat seharusnya 

- Prosedur untuk menangani keluhan pelanggan yang diberikan oleh 

perusahaan itu rumit. 

- Karyawan bisa membuat upaya untuk menyesuaikan prosedur 

penanganan keluhan yang diajukan pelanggan sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

c. Interactional Justice ( IJ )  

IJ dikonseptualisasikan sebagai keadilan yang dirasakan antar pribadi 

bahwa orang menerima selama berlakunya prosedur. Metode tertentu 

disarankan untuk IJ dalam pemulihan layanan adalah sopan santun, 

rasa hormat, tertarik, mendengarkan dengan hati – hati, usaha, 

kepercayaan, penjelasan, empati, maaf, dan komunikasi yang tepat 

dengan para pelanggan yang mengeluhkan kegagalan layanan yang 

terjadi di perusahaan. 

Ada beberapa statemen yang bisa digunakan untuk menguji seberapa 

berhasil interactional justice yang telah diterapkan perusahaan untuk 

menangani keluhan pelanggan dalam perbaikan layanan : 

- Karyawan memperlakukan pelanggan dengan sopan. 

- Karyawan memberikan informasi yang tepat kepala pelanggan. 

- Karyawan menempatkan upaya yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah pelanggan. 
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- Karyawan menunjukkan perhatian yang riil dan mencoba untuk 

bersikap adil dengan masalah yang terjadi. 

- karyawan menunjukkan perhatian kepada pelanggan yang 

mengajukan komplain. 

 Pemulihan layanan atau service recovery menurut Ah dan Wan (2006) ada 

tiga cara pokok, yaitu sebagai berikut : 

1. Procedural Justice  

Procedural justice adalah keadilan yang memfokuskan pada apa yang 

seharusnya diterima konsumen ketika mengajukan komplain sesuai 

dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 

Keadilan ini mengacu pada kebijakan, peraturan dan waktu yang 

digunakan dalam proses penanganan keluhan. Konsumen juga 

menginginkan akses yang mudah terhadap proses penanganan keluhan 

dan mereka ingin ditangani dengan cepat. Prosedur keadilan atau 

procedural justice ini dikarakteristikan oleh kejelasan, keceptan dan 

ketiadaan persengketaan. Prosedur yang adil memiliki tiga elemen 

yang penting yaitu pertama, perusahaan dapat mengemban tanggung 

jawab atas kegagalan jasa. Kedua, setiap komplain ditangani dengan 

cepat dimulai dari karyawan yang pertama kali mengalami kontak 

dengan konsumen. Ketiga, adanya sistem yang fleksibel dan 

mempertimbangkan pula situasi individual serta masukan dari 

konsumen mengenai hasil akhir yang diharapkan oleh konsumen. 

Procedural justice ini juga meliputi, proses pengawasan (process 

control), pengawasan keputusan (decision process), kemudahan 
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pencapaian (acccessibility), kecepatan waktu (timing/speed) dan 

fleksibelitas (flexibility) dalam menangani setiap komplai dari para 

konsumen. 

Dalam procedural justice atau keadilan prosedur yang seharusnya 

diterima oleh pelanggan menghasilkan beberapa statement penting, 

yaitu :  

a. Pelanggan ingin komplain ditangani dengan cepat. 

b. Pelanggan ingin perusahaan dapat bersikap fleksibel dalam 

prosedur, sehingga usaha pemulihan dapat disesuaikan dengan 

keadaan individu pelanggan. 

c. Pelanggan ingin adanya kejelasan, kecepatan, dan kebebasan dari 

hambatan prosedur. 

2. Interactional Justice 

Interactional justice adalah keadilan yang memfokuskan pada 

kelakuan atau respon yang ditunjukna oleh perusahaan ketika 

berhadapan dengan konsumen yang mengajukan komplain. 

Interactional justice atau keadilan interaksional meliputi penjelasan 

(explanation), kejujuran (honesty), kesopanan (politeness), usaha 

(effort) dan empati (empathiy). Konsumen mengharapkan diperlakukan 

dengan sopan, kepedulian dan kejujuran oleh perusahaan. Bentuk dari 

keadilan tersebut bisa mendominasi keadilan yang lain jika konsumen 

merasa bahwa perusahaan dan karyawannya memiliki sikap yang 

kurang peduli dan tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah 

tersebut.  
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Dalam interactional justice atau keadilan interaksi yang seharusnya 

diterima oleh konsumen menghasilkan beberapa statement penting 

yaitu : 

a. Konsumen ingin diperlakukan dengan jujur. 

b. Konsumen ingin diperlakukan dengan sopan. 

c. Konsumen ingin melihat usaha yang maksimal dari perusahaan. 

d. Konsumen ingin mendapat perhatian dan rasa kepedulian dari 

perusahaan. 

3. Distributive Justice 

Distributive justice adalah keadilan yang memfokuskan pada hasil dari 

penyelesaian perbaikan layanan atau service recovery. Misalnya, usaha 

apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menangani keluhan 

konsumen ketika perusahaan melakukan kesalahan, meskipun 

perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar sebagai pengganti 

kerugian.  

Dalam distributive justice atau keadilan penyelesaian yang seharusnya 

diterima oleh konsumen menghasilkan beberapa statement penting 

yaitu : 

a. Konsumen mengharapkan kompensasi sesuai dengan kesalahan 

yang dibuat oleh perusahaan. 

b. Konsumen mengharapkan hasil akhir atau kompensasi yang sesuai 

dengan tingkat ketidakpuasan yang dialami.  
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c. Konsumen mengharapkan mendapat kompensasi yang tidak lebih 

maupun tidak kurang dari konsumen lain yang mengalami hal yang 

sama.  

2. 4. 2 Pemecahan Masalah Dalam Service Recovery 

Melakukan pemulihan layanan atau service recovery pada pelayanan yang 

telah mengalami kegagalan membutuhkan prosedur yang cermat agar bisa 

memecahkan masalah dan menangani konsumen yang tidak puas. Sangat penting 

juga bagi perusahaan memiliki cara yang efektif untuk mengadapi masalah yang 

terjadi karena satu masalah yang timbul dapat menghancurkan kepercayaan 

konsumen kepada perusahaan. Berikut ini panduan pemecahan masalah yang 

efektif dalam pemulihan layanan atau service recovery menurut Lovelock (2007) :  

1. Bertindak dengan cepat. 

2. Akui kesalahan tetapi jangan membela diri. 

3. Tunjukkan bahwa perusahaan memahami masalah tersebut dari sudut 

pandang masing-masing konsumen. 

4. Jangan berdebat dengan konsumen. 

5. Hargai perasaan konsumen.  

6. Jangan langsung menuduh konsumen. 

7. Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut kepada konsumen. 

8. Informasikan kemajuan penanganan kepada konsumen. 

9. Pertimbangkan kompensasi. 

10. Gigih untuk kembali meraih kepercayaan konsumen. 
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2. 4. 3 Strategi Service Recovery 

Setelah menerima komplai dari konsumen diharapkan perushaan bisa 

langsung menangani masalah yang terjadi. Namun perusahaan tidak bisa langsung 

menyelesaikan masalah yang terjadi begitu saja, perusahaan harus memiliki 

strategi-strategi yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi. Begitu juga untuk 

melakukan perbaikan layanan atau service recovery yang baik harus ada 

kombinasi yang nyata dalam berbagai strategi. Berikut ini merupakan strategi 

service recovery yang bisa dilakukan oleh perusahaan menurut Zeithaml, Bitner 

dan Gremler (2013:188) adalah sebagai berikut : 

1. Respond Quickly 

Setiap keluhan dari konsumen ingin direspon dengan cepat ini menjadi 

bukti bahwa perusahaan telah peduli dan terbuka dengan semua 

keluhan dari para konsumennya. Cara tercepat untuk merespon 

keluhan setiap konsumen adalah dengan cara melakukan kontak 

dengan konsumen yang melakukan komplain. Cara yang lain yang bisa 

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membiarkan konusmen 

menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan cara membuat sistem yang 

memungkinkan konsumen bisa mengakses untuk menyelesaikan 

masalahnya sendiri melalui sistem tersebut, cara ini biasanya diakukan 

oleh perusahaan yang memiliki teknologi yang sudah maju.   

2. Provide Appropriate Communication 

Beberapa kegagalan jasa, para pelanggan mencoba untuk mengerti 

mengapa kegagalan bisa terjadi. Penelitian menunjukan bahwa ketika 

kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang memadai tidak 
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berhasil, ketidakpuasan lebih lanjut dapat dikurangi jika hal ini 

memberikan penjelasan yang memadai untuk para pelanggan. Untuk 

memberikan penjelasan yang memadai harus memiliki dua 

karakteristik utama. Pertama, kandungan atau isi dari penjelasan harus 

sesuai dan tepat dengan fakta yang relevan dan informasi yang 

berkaitan sangat penting untuk membantu pelanggan mengerti apa 

yang terjadi. Kedua, cara menyampaikan penjelasan atau bagaimana 

penjelasan tersebut tersampaikan dapat pula mengurangi ketidakpuasan 

pelanggan. Gaya atau cara termasuk dalam karakteristik personal dari 

pemberi penjelasan atau informasi, termasuk dalam ketulusan dan 

kredibilitas mereka. Penjelasan yang dirasakan oleh pelanggan yang 

penuh dengan kejujuran, ketulusan dan tidak manipulasi yang 

umumnya yang paling efektif. 

3. Treat Customers Fairly 

Konsumen juga mengingingkan keadilan dan kejujuran dalam 

penanganan keluhan yang mereka sampaikan kepada perusahaaan. 

Maka dari itu perusahaan harus bisa memberikan perlakuan yang sama 

terhadap penjelasan, proses ganti rugi dan juga pelayanan yang 

seharusnya konsumen dapatkan dari perusahaan.  

4. Cultivate Relationships with Customers 

Salah satu manfaat tambahan dari hubungan pemasaran (relationship 

marketing) adalah jika perusahaan melakukan kesalahan dalam 

penyampaian jasa. Penelitian menunjukkan bahwa antara pelanggan 

dan perusahaan yang memiliki hubungan kuat dapat membantu 
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melindungi perusahaan dari dampak negatif kegagalan pada kepuasan 

pelanggan. 

5. Encourage and Track Complaints 

Sekalipun sebuah perusahaan menginginkan target 100% terhadap 

pelayanan mereka, sering kali kegagalan pelayanan tetap terjadi. Salah 

satu komponen penting yang harus disadari adalah menerima semua 

komplain dengan terbuka dan lapang dada tanpa berusaha mengelak 

atau membantah keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen. 

Komplain dan keluhan konsumen harus dapat dilihat sebagai dasar-

dasar perbaikan pelayanan sebuah perusahaan. 

6. Learn from Recovery Experiences 

Dengan berusaha memperbaiki setiap keluhan-keluhan yang 

disampaikan oleh setiap konsumen, maka ikatan moral antara 

konsumen dan perusahaan semakin erat. Lebih dari itu tingkat 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan akan semakin tinggi yang 

juga akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. 

Perusahaan harus bisa mencari akar masalah dari setiap kegagalan dan 

kesalahan dari sebuah pelayanan, sehingga dengan demikian maka 

perusahaan dapat memberikan solusi terbaik terhadap setiap keluhan 

yang timbul. Salah satu keuntungan belajar darikesalahan layanan dari 

masa lalu adalah perusahaan dapat mengantisipasi kegagalan 

pelayanan di masa yang akan datang. 
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7. Learn from Lost Customers 

Salah satu cara terbaik dalam meningkatkan strategi pelayanan adalah 

dengan belajar dari kehilangan konsumen yang tidak lagi 

menggunakan jasa atau produk dari perusahaan dan beralih ke 

perusahaan lain.  Alasan terbesar konsumen pindah atau tidak lagi 

menggunakan produk dari perusahaan adalah mereka tidak ingin 

mengalami kegagalan layanan di masa yang akan datang. Akan tetapi 

hal ini sangat penting untuk dipelajari karena untuk menghindari 

kesalahan serupa di masa yang akan datang, yang bisa saja 

mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan lebih banyak lagi. 

8. Make the Service Fail Safe – Do It Right the Firs Time ! 

Dasar pertama dari pelayanan yang baik adalah melakukan segala 

sesuatu dari awal dengan baik dan benar. Dengan melakukan hal 

tersebut maka service recovery tidak diperlukan lagi, dan pelanggan 

bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan perusahaan 

tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang diperlukan 

untuk melakukan service recovery. Dengan begitu maka kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan akan terjaga dengan menjadikan 

prinsip dari awal dengan benar sebagai dasar dari pelayanan yang 

diberikan. 

2. 4. 4 Manfaat Service Recovery 

Melakukan service recovery tentu saja memiliki banyak manfaat baik bagi 

perusahaan maupun pelanggan. Bagi perusahaan bisa membenahi lagi pelayanan 

yang akan diberikan kepada pelanggan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan di 
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masa mendatang dan bisa tercapinya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. 

Dan bagi pelanggan sendiri bisa mencapai kepuasan yang diinginkan dari 

perusahaan. Menurut Liestyana (2009) menyatakan bahwa service recovery 

dengan kepuasan lebih rendah dari pada kepuasan pada saat memperoleh tanpa 

cela, recovery tersebut tetap mempunyai dampak yang bagus bagi penilaian 

pelanggan. 

Pelanggan yang sangat tidak puas akan mau kembali berhubungan dengan 

perusahaaan jika malahnya diselesaikan secara memuaskan. Manfaat terpenting 

dari service recovery adalah untuk mempertahankan pelanggan. Karena biaya 

untuk mempertahankan pelanggan lebih kecil dari pada biaya untuk mencari 

pelanggan baru. Dan semakin lama seorang menjadi pelanggan orang tersebut 

akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. 

 

2. 5 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Pada saat ini kepuasan pelanggan menjadi salah satu tujuan dari setiap 

perusahaan. Karena melalui kepuasan ini pula perusahaan bisa mempertahankan 

dan menarik pelanggan baru. Definisi kepuasan pelanggan sendiri menurut 

Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013:80) adalah penilaian pelanggan atas produk 

ataupun jasa dalam hal menilai apakah produk atau jasa tersebut telah memenuhi 

kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Dan pengertian dari kepuasan sendiri 

menurut Kotler dan Keller (2013:138) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspetasi mereka.  
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Sedangkan menurut Umar (2008:65) kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan 

harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh 

produk atau jasa maka sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam 

waktu yang lama. Namun sebaliknya jika mereka tidak merasa puas maka 

pelanggan akan tidak mau untuk menggunakan produk atau jasa tersebut lagi. Hal 

tersebut yang bisa membuat kepuasan menjadi faktor kunci bagi konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang yang bisa meningkatkan volume penjualan 

perusahaan. Selain itu juga kepuasan menjadi salah satu faktor yang penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan, memuasakan kebutuhan setiap konsumen bisa 

menjadi keunggulan dalam bersaing. 

2. 5. 1 Faktor dalam Menentukan Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lupyoadi (2001) untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan 

perusahaan bisa menggunakan beberapa faktor dibawah ini yaitu sebagai berikut : 

a. Kualitas produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan atau jasa 

Konsumen akan puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosional  

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk dengan 

merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 
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lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari 

produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas 

terhadap merek tertentu. 

d. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumen. 

e. Biaya  

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. 

Selain itu ada beberapa faktor lagi yang bisa mempengaruhi tingkat 

kepuasan pelanggan menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013:81) faktor 

pribadi seperti mood pelanggan atau keadaan emosi dan faktor-faktor situasional 

seperti pendapat anggota keluarga juga dapat mempengaruhi kepuasan dari 

seorang pelanggan. Faktor – faktor tersebut diantaranya adalah : 

a. Product and Service Feature 

Kepuasan pelanggan dengan produk atau jasa dipengaruhi dari 

evaluasi pelanggan terhadap produk atau fitur jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. Jika produk atau fitur jasa yang diberikan tidak memenuhi 

tingkat harapan pelanggan maka pelanggan akan merasa tidak puas 

terhadap produk atau fitur jasa yang diberikan. Jadi produk dan fitur 

jasa merupakan baigan yang penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan agar hasil yang diberikan bisa memuaskan pelanggan. 
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b. Customer Emotions 

Emosi pelanggan juga mempengaruhi presepsi pelanggan terhadap 

kepuasan dari sebuah produk atau jasa. Emosi pelanggan juga berbeda-

beda disaat pelanggan merasa senang atau saat pelanggan merasa 

sedih. Keadaan tersebut yang menentukan bagaimana perasaan 

pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Jika 

perasaan pelanggan senang pelanggan bisa bersikap positif terhadap 

produk atau jasa yang diberikan. Namun jika perasaan pelanggan 

sedang sedih  pelanggan bisa bersikap negatif terhadap produk atau 

jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

c. Attribution for Service Success or Failure 

Atribusi yang diberikan oleh perusahaan juga menjadi penyebab yang 

mempengaruhi persepsi kepuasan juga. Ketika pelanggan terkejut oleh 

hasil ( layanan yang diberikan jauh lebih baik atau lebih buruk dari 

yang diharapkan), mereka cenderung mencari alasan, dan penilaian 

mereka tentang alasan dapat mempengaruhi kepuasan mereka. Bahkan 

ketika pelanggan tidak bertanggung jawab atas hasilnya, kepuasan 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh jenis lain dari atribusi. 

d. Perception of Equity or Fairness 

kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh persepsi ekuitas dan 

keadilan. Banyak pelanggan yang bertanya pada diri sendiri tentang 

hal ini seperti : 

- Apakah saya telah diperlakukan dengan adil dibandingkan dengan 

pelanggan lain? 
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- Tidakkah pelanggan lain mendapatkan perlakuan yang lebih baik, 

harga yang lebih baik, atau kualitas layanan yang lebih baik? 

- Apakah aku membayar harga yang adil untuk layanan ini? 

- Apakah saya diperlakukan dengan baik dalam pertukaran untuk apa 

yang saya bayar dan upaya yang saya keluarkan? 

Keadilan adalah pusat dari persepsi kepuasan pelanggan dengan 

produk dan layanan, terutama dalam situasi pemulihan layanan. 

e. Other Customer, Family Members and Coworkers 

Selain dari produk, fitur layanan yang diberikan, perasaan diri sendiri 

dan keyakinan, kepuasan pelanggan sering dipengaruhi oleh orang 

lain. Misalnya, keputusan keluarga tentang tujuan liburan dan 

kepuasan dengan perjalanan yang mengagumkan, hal tersebut 

dipengaruhi oleh reaksi dan emosi dari anggota keluarga masing-

masing. Kemudian, bagaimana anggota keluarga tersebut 

mengungkapkan kepuasan atau ketidakpuasan dengan perjalanan itu 

akan terlihat dari cara mereka menceritakan kembali di antara keluarga 

dangan selektif kenangan liburan yang mereka alami. 

2. 5. 2 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Mengukur kepuasan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan 

perusahaan agar perusahan mengetahui seberapa puas konsumen terhadap produk 

atau jasa yang telah dibeli. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk 

mengukur kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2013) diantaranya 

yaitu : 
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a. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer centered) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat 

memberikan ide-ide yang cemerlang bagi perusahaan dan 

memungkinnyanya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

b. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan 

pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk 

tersebut. Selain itu para ghost shoppers juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluhan. 

c. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi 

pemantauan customer loss rate juga penting, peningkatan customer loss 

rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. 
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d. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survai, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. 

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

 

2. 6 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

 Setelah kepuasan pelanggan terpenuhi oleh perusahaan maka perusahaan 

akan berusaha membuat para pelanggannya loyal terhadap perusahaan tersebut. 

Loyalitas pelanggan saat ini juga menjadi salah satu tujuan perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggannya. Pengertian loyalitas pelanggan sendiri menurut 

Tjiptono (2014:391) pelanggan yang benar-benar loyal tidak hanya bisa menjadi 

word of mouth advertisers, namun juga kemungkinan besar loyal pada portofolio 

produk dan jasa perusahaan selama bertahun-tahun. Sedangkan loyalitas 

pelanggan sendiri menurut Sheth dan Mittal dalam Tjiptono (2014:393) adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatau merek, toko, atau pemasok berdasarkan 

sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

 Ada pula pengertian lain mengenai loyalitas pelanggan yaitu menurut Ali 

Hasan (2008:83) loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, 

khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan 

seseorang yang terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang 

sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Oleh karena itu 
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loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern saat ini. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan 

perusahaan akan mandapat keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme 

yang terjalin dalam kurun waktu tertentu. 

2. 6. 1 Karakteristik dan Tahapan Loyalitas Pelanggan    

 Untuk mendifinidikan seorang pelanggan tersebut loyal terhadap sebuah 

perusahaan maupun produknya tidak bisa dengan begitu saja. Pelanggan yang 

loyal harus memiliki beberpa karakter yang menurut Griffin (2005:31) adalah 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli antarlini produk dan jasa. 

3. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.  

4. Mereferensikan kepada orang lain. 

Namun tidak hanya dengan karakteristik tersebut saja pelanggan dapat 

dikategorikan dalam pelanggan yang loyal. Untuk menjadi pelanggan yang loyal 

seorang pelanggan juga harus melalui beberapa tahapan. Proses tersebut juga 

dilalui dalam jangka waktu tertentu dengan terus memperhatikan dan memberikan 

umpan yang baik dengan para pelanggan. Setiap tahapan memiliki kebutuhan 

khusus. Dengan mengenali setiap tahapan dan memenuhi kebutuhan khusus 

tersebut maka perusahaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengubah 

pembeli menjadi pelanggan yang loyal. 

Tahapan-tahapan untuk menjadi pelanggan yang loyal menurut Griffin 

(2005 : 35) memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : 
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1. Suspect : Orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa Anda. 

Dalam hal ini kita percaya atau ”menyangka” mereka akan membeli tetapi 

kita masih belum cukup yakin. 

2. Prospek : Orang yang membutuhkan produk atau jasa Anda dan memiliki 

kemampuan membeli. Meskipun prospek belum membeli dari Anda, ia 

mungkin telah mendengar tentang Anda, membaca tentang Anda, atau ada 

seseorang yang merekomendasikan Anda kepadanya. 

3. Prospek Yang Diskualifikasi : Prospek yang telah cukup Anda pelajari 

untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tidak memiliki 

kemampuan membeli, produk Anda. 

4. Pelanggan Pertama-Kali : Orang yang telah membeli dari Anda satu kali. 

Orang itu bisa jadi pelanggan Anda dan sekaligus juga pelanggan pesaing 

Anda. 

5. Pelanggan Berulang : Orang-orang yang telah membeli dari Anda dua kali 

atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang sama dua kali 

atau membeli dua produk atau jasa yang berbeda pada dua kesempatan 

atau lebih. 

6. Klien : Orang ini membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang 

kuat dan berlanjut, yang menjadikannya kebal terhadap tarikan pesaing. 

7. Penganjur (advocate) : Seperti klien, penganjur membeli apapun yang 

Anda jual dan dapat ia gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi, 

penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli dari Anda. Ia 

membicarakan Anda, melakukan pemasaran bagi Anda, dan membawa 

pelanggan kepada Anda.  
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8. Pelanggan atau Klien Yang Hilang : Seseorang yang pernah menjadi 

pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda sedikitnya 

dalam satu siklus pembelian yang normal. 

2. 6. 2 Keuntungan Loyalitas Pelanggang 

Sebuah perusahaan pasti menginginkan para pelanggannya memiliki 

loyalitas baik terhadap perusahaan maupun produknya. Karena jika sebuah 

perusahaan berhasil membentuk pelanggan yang loyal maka ada beberapa 

keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan tersebut. Menurut Griffin (2005:11) 

mengemukakan bahwa loyalitas yang meningkat dapat menghemat biaya 

perusahaan satidaknya dibeberapa bidang sebagai berikut : 

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambil alihan 

pelanggan lebih tinggi dari pada biaya mempertahankan pelanggan) 

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontak dan 

pemprosesan order. 

3. Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang 

(lebih sedikit pelanggan yang hilang yang harus digantikan). 

4. Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa 

pelanggan yang lebih besar. 

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi 

para pelanggan yang loyal telah merasa puas. 

6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, 

klaim garansi dan sebagainya). 
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2. 6. 3 Hubungan Service Recovery, Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan 

 Serivice recovery merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan dalam 

mencapai sebuah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Spreng et al. (1995) 

menemukan pemulihan layanan mendominasi pembentukan kepuasan pelanggan 

dan niat positif. Maxham dan Netemeyer menunjukkan kepuasan pemulihan harus 

diambil sepenuhnya dalam hal perannya untuk mengembalikan kepuasan 

pelanggan. Selanjutnya, Boshoff (2005) menunjukkan bahwa kepuasan dengan 

dimensi yang berbeda dari pemulihan layanan terkait dengan kepuasan kumulatif. 

Hal ini menunjukkan hubungan langsung antara service recovery terhadap 

kepuasan secara keseluruhan memang sangat perlu dilakukan. 

Menurut Oliver (1997), dari mulut ke mulut dan niat pembelian adalah 

hasil dari kepuasan terhadap service recovery. Sedangkan Pajak dan Brown 

(2000) menunjukkan bahwa layanan yang lebih baik dari service recovery 

berhubungan positif dengan loyalitas pelanggan.  Boshoff dan Staude (2003) 

mengkonfirmasi bahwa pemulihan layanan yang efektif menjamin loyalitas 

jangka panjang. Oleh karena itu, diyakini bahwa kepuasan pemulihan yang positif 

berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Maka dari itu melakukan service recovery 

penting demi untuk mengembalikan kepuasan pelanggan dan membuat pelanggan 

loyal terhadap perusahaan. 
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2. 7 Kerangka Pikir 

 Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan, dapat ditarik sebuah model 

kerangka pikir yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian Pada PT. Astra International Daihatsu Tbk. 

Cabang Kediri 
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2. 8 Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji.  Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang 

ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. 

Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan 

bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi menurut 

Uma Sekaran (2009:135).  

Berdasarkan berbagai teori dan konsep penelitian yang disusun, maka 

dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Service recovery berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri. 

H2 : Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. 

Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri. 

H3 : Service recovery berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan. 

 Dalam penelitian ini model hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis Pada PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri 
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Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka muncul suatu 

hipotesisi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa variabel service recovery memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, 

cabang Kediri. 

2. Diduga bahwa variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Astra Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri. 

3. Diduga bahwa variabel service recovery memiliki pengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan melalui variabel kepuasan pelanggan pada PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 

Pada model hipotesis di atas diperoleh dari beberapa referensi penelitian 

terdahulu yang meneliti variabel yang sama. Menurut penelitian Taegoo (Terry) 

Kim, et al (2009) dengan judul “Pengaruh Keadilan yang Dirasakan terhadap 

Pemulihan Kepuasan, Kepercayaan, WOM dan Niat Kembali pada Hotel Kelas 

Atas”. Sebuah strategi pemulihan yang efektif setelah mengalami kegagalan 

layanan, dapat memainkan peran penting dalam mempertahankan atau 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan jangka panjang (Brown et al, 

1996;. McCullough et al, 2000;. Maxham III, 2001; Oj et al, 2005. ; Smith & 

Bolton, 1998). Ketika gangguan layanan terjadi, reaksi efektif dari penyedia 

layanan dapat membantu menciptakan ikatan yang lebih kuat dan menyebabkan 

kepuasan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, sedangkan respon yang acuh 

dapat mendorong pelanggan untuk beralih. Dengan demikian, upaya yang efektif 

untuk pemulihan layanan setelah mengalami kegagalan layanan harus 
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direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka membangun hubungan jangka 

panjang dengan para pelanggan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yu-Wei Chang dan Yu-Hern 

Chang (2010) denga judul “Apakah Pemulihan Layanan Mempengaruhi Kepuasan 

dan Loyalitas Pelanggan? Sebuah Studi Empiris Layanan Penerbangan”. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan keadilan prosedural menilai dari kebijakan dan 

prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk memperbaiki kegagalan layanan 

(Voorhees dan Brady, 2005). Akhirnya, keadilan distributif berfokus pada 

kompensasi yang diterima ole pelanggan sehubungan dengan hasil dari proses 

pemulihan (Sparks dan McColl-Kennedy, 2001). Ketiga keadilan tersebut 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan pada layanan 

penerbangan. Bagai perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa maka perlu 

memperhatikan bagaimana cara memperbaiki layanan yang mengalami kegagalan 

demi untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan.   

Model hipotesis di atas menjelaskan bahwa service recovery pada PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan setelah mengalami kegagalan layanan. Menurut Ah dan Wan (2006) 

dan T. (Terry) Kim et al (2009) ada tiga cara pokok untuk menerepakan service 

recovery yaitu melalui procedural justice, interactional justice dan distributive 

justice. Kepuasan sendiri menurut Lupyoadi (2001) memiliki beberapa faktor 

untuk menentukan tingkat kepuasan dari pelanggan yaitu kualitas produk, kualitas 

jasa atau pelayanan, emosional dan harga.  

Sementara dalam loyalitas pelanggan menurut Tjiptono (2014) adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap 
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yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Menurut Griffin (2005) pelanggan yang loyal memiliki beberapa karakter yaitu, 

melakukan pembelian berulang, membeli antarlini produk dan jasa, menunjukkan 

kekebalan terhadap tarikan dari pesaing, mereferensikan kepada orang lain. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umunya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat deskriptif menggunakan alat statistik dengan tujuan menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian yang digunakan ialah explanatory research. Menurut Sugiyono 

(2014:12) explanatory research merupakan penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 

variabel dengan yang lain. Dari definisi tersebut, maka jenis penelitian yang 

dipilih bertujuan untuk membuat penjelasan dan menguji hubungan sebab akibat 

atau pengaruh dari service recovery (X) terhadap kepuasan konsumen (Z) dan 

terhadap loyalitas (Y). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengambil data penguat 

penelitian dan sebagai bentuk nyata dari penulisan penelitian ini. Lokasi yang 

dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah salah satu dealer mobil 
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yang berada di kota Kediri yaitu PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri. 

3.2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan 

kepuasan dari para konsumen mereka. Salah satunya dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan standar perusahaan. Namun tidak 

semua konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan. Konsumen yang 

tidak merasa puas mereka akan melakukan komplain ke perusahaan. Dengan 

adanya komplain dari konsumennya maka dari itu perusahaan akan melakukan 

perbaikan pelayanan untuk membuat konsumen merasa puas dan membuat 

konsumen loyal dengan perusahaan. Peneliti mengambil penelitian mengenai 

service recovery. 

Peneliti ingin mengetahui pengaruh service recovery terhadap kepuasan 

dan loyalitas para konsumen PT. Astra International Daihatsu Tbk. Cabang 

Kediri. Hal tersebut didasari oleh kosumen yang melakukan komplain dan merasa 

kurang puas terhadap layanan yang diberikan perusahaan. Bagi perusahaan 

service recovery penting dilakukan selain untuk memenuhi kepuasan konsumen 

juga untuk mempertahankan konsumen.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Sekaran (2009:121) berpendapat bahwa populasi mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah 
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konsumen dari PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri yang 

melakukan komplain mulai dari bulan Januari 2015 hingga bulan September 

2015. Jumlah dari konsumen yang melakukan komplain dalam waktu tersebut 

adalah sebanyak 208 konsumen. 

Tabel 3.1 

Data Pelanggan Komplain Mulai Januari 2015 – September 2015 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Total 

23 15 13 14 16 25 34 38 30 208 
Sumber : PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri (2015).  

3.3.2 Teknik Sampling 

Sugiyono (2014:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara Sekaran (2009:123) 

mendefinisikan sampel ialah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi.  

Sampel hanyalah sejumlah dari populasi bukan seluruh bagian populasi. 

Karena apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

Sehingga sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili). Penelitian ini jumlah responden yang akan dijadikan sampel sudah 

diketahui, maka teknik pengambilan sampel yang tepat digunakan adalah teknik 

probability sampling. Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014:63).  

Menurut Sekaran (2009:127) probability sampling adalah suatu elemen 

populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih sebagai subyek dalam 



53 

 

sampel. Probability sampling mempunyai beberapa cara pengambilan sampel 

yaitu pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas dan pengambilan 

sampel cara probabilitas kompleks atau terbatas. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple 

random sampling.  

3.3.3 Pengambilan Sampel 

Menurut pendapat Soehartono (2008 : 57), Sampel adalah suatu bagian 

dari populasi  yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan 

populasinya. Sampel merupakan beberapa contoh populasi yang diambil oleh 

peneliti sebagai perwakilan dari kumpulan populasi yang akan diteliti olah peneliti 

sebagai penyelesaian suatu masalah dalam penelitian. Sementara menurut 

Arikunto (2013 : 174), Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi 

yang yang dapat mewakili dari total jumlah populasi dari suatu objek untuk diteliti 

oleh peneliti. 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan 

Rumus Slovin. Menurut Husein Umar (2008:8) Rumus Slovin mempersyaratkan 

anggota populasi (populasi) itu diketahui jumlahnya (simbolnya N) bisa dikatakan 

sebagai populasi terhingga. Jika populasi tidak diketahui jumlah anggotanya 

(populasi takterhingga), maka rumus ini tak bisa digunakan. Teknik sampling 

yang digunakan tidak bisa teknik yang bersifat random(“probability sampling”), 

harus menggunakan teknikyang sesuai (quota, purposive, snowball, accidental). 

Besarnya ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang diinginkan peneliti. 
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 Pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). 

Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang 

perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin mendekati 

populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, 

semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka semakin besar 

peluang kesalahan generalisasi (Husein Umar 2008:8). 

n = 
 

      

Pada penelitian ini diketahui : 

N = Populasi sebanyak 208 konsumen komplain 

e  = 5% yaitu standart error 0,05 

maka, 

n = 
   

            
 = 136.84  

Jadi, sampel yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 137 

sampel. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Kelengkapan dari penelitian ini perlu didukung oleh data yang lengkap dan 

akurat. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian yakni data sekunder 

dan data primer. Menurut Sekaran (2009:60), data primer adalah data yang 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh penelitian yang 

berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data dapat diambil 

dari responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus 

ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat dapat dicari terkait persoalan dari 
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waktu ke waktu. Data primer ini diperoleh dan dikumpulkan langsung dari 

jawaban responden konsumen PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri melalui kuesioner yang diberikan kepada setiap konsumen. 

Menurut Sekaran (2009:61) data sekunder adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat 

diperoleh dari catatan atau dokumentasi milik perusahaan, publikasi pemerintah, 

dan analisis industri, jumlah populasi, data keuangan. 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Study Literatur 

Menurut Sekaran (2009:82) survei literatur merupakan dokumentasi dari 

tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber 

sekunder dalam bidang minat khusus peneliti. Dalam penelitian ini survei literatur 

dilakukan di perpustakaan dengan menelusuri buku, dan skripsi sebagai sumber 

penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga menggunakan internet untuk 

mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. 

2. Penelitian Lapangan 

Menurut Sekaran (2009:65) penelitian lapangan bertujuan untuk 

memperoleh data secara langsung baik dari perusahaan maupun responden yang 

menjadi obyek penelitian. Penelitian di lapangan dilakukan oleh peneliti sebagai 

berikut: 
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a. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Sementara Sekaran (2009:82) mendefinisikan kuesioner sebagai daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 

responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 

jelas. Kuesioner juga merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang 

efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian.  

b. Wawancara 

Menurut Sekaran (2009:67) wawancara adalah salah satu teknik 

pengumpulan data dimana pelaksaannya dapat dilakukan secara langsung 

berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung 

seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan 

lain. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan konsumen PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri di 

lokasi pada saat memberikan kuisioner. Selain melakukan wawancara 

dengan para konsumen peneliti juga melakukan wawancara dengan 

beberapa karyawan PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri 

seperti pada sales supervisor dan beberapa sales executive.  
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2014:38) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Selanjutnya definisi variabel menurut Indriantoro dan Bambang (2012 : 61), 

variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai, variabel 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena – fenomena yang 

digeneralisasi dalam construct. Sedangkan menurut Creswell (2012 : 76), variabel 

merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasin 

yang dapat diukur atau di observasi. Adapun jenis variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah variabel terikat (dependent variable) dan variabel bebas 

(independent variable). 

Variabel dependent sering disebut sebagai output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2014:39), variabel terikat (dependent variable)  merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Tujuan 

peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, menjelaskan 

variabilitasnya, atau memprediksinya (Sekaran, 2009:116). Dengan kata lain, 

variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku 

dalam investigasi.  

Sedangkan Variabel indepedent sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Menurut Sugiyono (2014:39), Variabel bebas merupakan variabel yang 



58 

 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Sedangkan Sekaran (2009:117) mendefinisikan variabel bebas 

sebagai variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun 

negatif.  

Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat pun juga ada, dan dengan 

setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan 

dalam variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh 

variabel bebas. 

Adapun variabel-variabel tersebut dinotasikan sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent variables) atau exogen  

Menurut Creswell (2012 : 77), pengertian dari variabel bebas (Independent 

variables) merupakan variabel – variabel yang (mungkin) menyebabkan, 

mempengaruhi, atau memiliki imbas pada outcome. Variabel bebas (X) 

dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah 

service recovery (X). Terdapat tiga cara untuk menerapkan service 

recovery (X)  yaitu procedural justice (X1), interactional justice (X2) dan 

distributive justice (X3). 

2. Variabel Terikat  (Dependent variables) atau endogen  

Penjelasan tentang defininisi variabel terikat menurut Creswell (2012 : 

77), variabel terikat (dependent variables) merupakan variabel – variabel 

yang bergantung pada variabel – variabel bebas, variabel – variabel terikat 

ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel – variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah sebagai berikut : 
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a. Dalam kepuasan pelanggan memiliki beberapa faktor dalam 

menentukannya yaitu kualitas produk (Z1), kualitas pelayanan (Z2), 

emosional (Z3) dan harga (Z4).  

b. Sedangkan dalam loyalitas pelanggan memiliki beberapa karakteristik 

yaitu melakukan pembelian ulang (Y1), menunjukkan kekebalan 

dengan produk lain (Y2) dan mereferensikan (Y3). 

3.5.2 Definisi Oprasional 

Menurut pendapat Zulganef (2008 : 84), menyatakan bahwa definisi 

operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel adalah 

kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi 

konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur. Dari definisi yang sudah dijelaskan 

oleh ahli peneliti akan menjelaskan konsep dari definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Devinisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

penelitian 
Indikator Item Sumber 

Service 

Recovery 

(X) 

X1 

Procedural Justice 

(memfokuskan pada apa 

yang seharusnya diterima 

konsumen seperti, 

kebijakan, peraturan dan 

waktu yang digunakan 

dalam proses penanganan 

keluhan ) 

X1.1 Penanganan komplain yang 

diajukan cepat 

X1.2 Prosedur yang diberikan 

sesuai dengan komplain yang 

diajukan 

X1.3 Prosedur yang diberikan jelas. 

Ah dan 

Wan 

(2006) 

T. (Terry) 

Kim et.al. 

(2009)  
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Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel 

penelitian 
Indikator Item Sumber 

Service 

Recovery 

(X) 

X2 

Interactional Justice 

( memfokuskan pada 

kelakuan atau respon yang 

ditunjukan oleh perusahaan 

ketika konsumen sedang 

mengajukan komplain) 

X2.1 Karyawan memperlakukan 

pelanggan dengan sopan 

X2.2 Karyawan memberikan 

informasi dengan jujur 

X2.3 Karyawan memberikan 

solusi untuk masalah yang terjadi 

Ah dan 

Wan (2006) 

T. (Terry) 

Kim et.al. 

(2009) 
X3 

Distributive Justice 

( memfokuskan pada hasil 

dari penyelesaian masalah 

yang terjadi) 

X3.1 Kompensasi yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan 

masalah yang terjadi 

X3.2 Kompensasi yang diberikan 

perusahaan sama dengan 

kompensasi yang diberikan pada 

konsumen lain yang mengalami 

masalah yang sama 

X3.3 Hasil akhir yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan tingkat 

ketidakpuasan pelanggan 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Z) 

Z1 

Kualitas produk 

( Produk yang diberikan 

sesuai dengan harapan 

pelanggan ) 

Z.1.1 Produk yang diberikan 

sesuai dengan yang diharapkan  

Z.1.2 Produk memiliki kualitas 

yang diinginkan 
Lupyoadi 

(2001) 
Z2 

Kualitas pelayanan 

( Pelayanan yang diberikan 

memuaskan ) 

Z.2.1 Pelayanan yang diberikan 

memuaskan sesuai dengan yang 

diharapkan pelanggan 
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Lanjutan Tabel 3.1 Devinisi Operasional Variabel 

Variabel 

penelitian 
Indikator Item Sumber 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Z) 

Z3 

Emosional  

( Merasa bangga 

menggunakan produk 

tersebut) 

Z.3.1 Pelanggan merasa bangga 

ketika menggunakan produk  

Z.3.2 Merasa puas karena nilai 

sosial terhadap produk tinggi 

Lupyoadi 

(2001) 
Z4 

Harga 

( Jumlah yang harus 

pelanggan keluarkan ketika 

membeli produk ) 

Z.4.1 Pelanggan mendapat 

kualitas tinggi dengan harga yang 

relatif terjangkau 

Z.4.2  Pelanggan tidak perlu 

membayar mahal ketika 

menginginkan produk 

Loyalitas 

Pelanggan 

( Y ) 

Y1 

Melakukan pembelian ulang 

Y.1.1 Pelanggan akan melakukan 

pembelian secara berulang 

terhadap produk. 

Griffin 

(2005) 

Y2 

Menunjukkan kekebalan 

dengan produk lain 

Y.2.1 Pelanggan akan 

menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari pesaing yang ada. 

Y3 

Mereferensikan kepada orang 

lain 

Y.3.1 Pelanggan akan 

mereferensikan produk kepada 

orang lain. 

Y.3.2 Pelanggan akan melakukan 

service berkala dan melakukan  

pembelian spare part hanya di 

PT. Astra International Daihatsu, 

Tbk cabang Kediri. 

Sumber : Peneliti, 2015 
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3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan 

data kuantitatif (Sugiyono, 2014:92). Selain itu dengan skala pengukuran, maka 

nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif. 

Berbagai macam skala pengukuran, namun dalam penelitian ini skala yang 

digunakan ialah Skala Likert. Menurut Sekaran (2009:18) skala Likert didesain 

untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 

pada skala lima titik. Selanjutnya, dalam penelitian ini, respon terhadap sejumlah 

item yang diberkaitan dengan konsep atau variabel disajikan dengan 

menggunakan skala interval lima tingkat, yakni: 

 Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

 Jawaban Setuju (S) diberi skor 4 

 Jawaban  Netral (N) diberi skor 3 

 Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.7 Uji Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas 

Ghozali (2011:52) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 
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akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat digunakan dengan 

melakukan uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai rhitung dengan rtabel. Jika rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel) dan nilai 

positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika 

rhitung lebih kecil dari rtabel (rhitung < rtabel) maka butir atau pernyataan atau indikator 

tersebut dinyatakan tidak valid atau dengan kata lain pertanyaan dalam kuesioner 

tidak dapat mengukur variabel yang diteliti. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Ghozali (2011:47) mendefinisikan reliabilitas sebagai alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dapat diukur dengan satu 

kali pengukuran saja, yakni dengan mambandingkan hasil dari satu pertanyaan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Bisa 

juga dengan menggunakan SPSS melalui uji statistik Cronbach Alpha (α). 

Menurut Nunnally dalam Ghozali (2011:49) suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,70 (α > 0,70).  

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 
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(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram maka 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. 

Sebaliknya jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara ini dilakukan dengan menggunakan 

dasar analisis sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang adamembentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
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3.8.3 Uji Linearitas 

 Uji Linearitas menguji apakah antara variabel dependen dan independen 

benar-benar berhubungan secara linear. Menurut Ghozali (2011:166) uji linearitas 

digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 

atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris berbentuk 

linear, kuadrat atau kubik. Linearitas dapat dideteksi dengan melihat pada nilai R 

square. Apabila nilai R square pada model linear memiliki nilai siginifikansi 

kurang dari 0,05 maka asumsi linearitas dapat dikatakan terpenuhi. 

 Menurut Sudarmanto (2005 : 135), menggunakan koefisien signifikansi. 

Apabila nilai signifikansi yang digunakan untuk menolak atau menerima Ho, 

maka nilai koefisien signifikansi tersebut harus dibandingkan dengan tingkat 

alpha yang dipilih oleh peneliti (5% atau 1%) maka Jika nilai sig f < 0,05 maka 

H1 diterima asumsi linieritas terpenuhi sehingga dapat disimpulkan variabel X 

tersebut memiliki hubungan linear dengan Y dan sebaliknya Ho akan ditolak jika 

mempunyai nilai yang lainnya. 

 

3.9 Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan analisa jalur (Path Analysis). Menurut 

Ghozali (2011:249), analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur sendiri juga tidak bisa menentukan 

hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai subtitusi bagi 

peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Yang dapat dilakukan 
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oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih 

variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis 

kasualitas imajiner. 

Alasan penggunaan analisis jalurdikarenakan rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat 

variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan analisis jalur (path)adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat Diagram Jalur 

Membuat diagram jalur yang akan digunakan untuk mengetahui model 

hubungan antar variabel yang akan diteliti. Diagram jalur ini akan disusun 

berdasarkan kerangka terakhir yang dikembangkan dari teori yang 

digunakan untuk penelitian. Diagram jalur tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar 3.3 

Diagram Jalur (Path) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2015 
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 Keterangan: 

 X : Variabel Service Recovery 

 Z : Variabel Kepuasan Pelanggan 

 Y : Variabel Loyalitas Pelanggan 

 P1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X terhadap Z 

P2 :Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

 P3  : Koefisien jalur pengaruh variabel X terhadap Y melalui Z 

 e1 : Nilai Residual 1 

 e2  : Nilai Residual 2 

 Diagram jalur memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas 

antar variabel berdasarkan teori. Anak panah menunjukkan hubungan antar 

variabel. Model bergerak dari kiri ke kanan dengan implikasi prioritas 

hubungan kausal variabel yang dekat ke sebelah kiri. Setiap nilai P 

menggambarkan jalur dan koefision jalur. Berdasarkan dari model jalur di 

atas maka secara teori dapat dijelaskan bahwa X mempunyai hubungan 

langsung dengan Z (P1). Sedangkan Z mempunyai hubungan langsung 

dengan Y (P2) dan X mempunyai hubungan tidak langsung terhadap T 

melalui Z  (P3).  

 

2. Menghitung Koefisien Jalur 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara langsung dan tidak langsung 

antara variabel independen (eksogen) dan variabel dependen (endogen), 

maka harus dibuat persamaan struktur terlebih dahulu sesuai alur yang 

terdapat dalam diagram jalur. Koefisien jalur sendiri merupakan 

standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat 

dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan 
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hubungan yang dihipotesiskan. Dalam hal ini dua persamaan tersebut 

adalah : 

Z = P1X + e1  (Sebagai persamaan substruktur 1) 

Y = P2X + P3Z + e2  (Sebagai persamaan substruktur 2) 

Keterangan: 

X : Variabel service recovery 

Z : Variabel kepuasan pelanggan 

Y : Variabel loyalitas pelanggan 

P1X : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X terhadap Z 

P2Y :Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

P3Z : Koefisen jalur pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Y 

 

3. Menguji Hipotesis 

Pada penelitian ini Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji tdilakukan 

dengan membandingkan thitung dengan ttabel seperti berikut berikut: 

1. thitung>  ttabel : H1 ditolak 

2. thitung<  ttabel : H1diterima 

Dalam menguji hipotesis untuk pengaruh tidak langsung dalam penelitian 

ini digunakan Sobel Test. Sobel test digunakan untuk menguji signifikansi 

untuk pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat melalui variabel perantara.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hipotesis sebagai berikut: 

1. Service recovery (X) berpengaruhterhadapkepuasan pelanggan (Z).  

 H0: b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel service 

recovery (X) terhadap kepuasan pelanggan (Z).  
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 H1 : b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

service recovery (X) terhadap kepuasan pelanggan (Z).  

2. Kepuasan pelanggan (Z) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

 H0 :b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel 

kepuasan pelanggan (Z) terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

 H2 : b1 ≠ 0 ,artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel kepuasan 

pelanggan (Z) terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

3. Service recovery (X) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) 

melalui kepuasan pelanggan (Z). 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel service 

recovery (X) terhadap loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan 

pelanggan (Z). 

 H3 : b1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan dari Variabel service 

recovery (X) terhadap loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan 

pelanggan (Z). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri 

Sejarah sebuah perusahaan sangat perlu diketahui oleh publik, karena 

melalui sejarah tersebutlah perusahaan mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan dari masa ke masa dan menjadi semakin baik diseiap tahunnya. 

Demikian pula dengan sejarah PT. Astra International, Tbk-Daihatsu yang telah 

berdiri sejak tahun 1957. Pada awal mulanya di Indonesia PT. Astra International, 

Tbk-Daihatsu didirikan di Bandung dan dikelola serts dipimpin oleh William 

Soeryadjaja, Tjien Kian Tie dan Liem peng Hong. Setelah mengalami beberapa 

masa akhirnya pada tahun 1965 PT. Astra International memusatkan kantor 

pusatnya Jakarta di J. Gaya Motor III No. 5, Sunter II. Setelah beberapa tahun 

berdiri di Indonesia akhirnya pada tahun 1973 PT. Astra International 

mendapatkan hak untuk mengimpor kendaraan Daihatsu ke Indonesia. Selain itu 

pada tahun 1976 PT. Astra International akhirnya ditunjuk sebagai agen tunggal 

importir dan distributor tunggal kendaraan Daihatsu di Indonesia. 

 Tidak berhenti sampai disitu PT. Astra International terus mengalami 

perkembangan dati tahunnya hingga pada tahun 1978 pabrik pengepresan plat 

baja PT. Astra Daihatsu Indonesia didirikan sebagai perusahaan patungan PT. 

Astra International, Daihatsu Motor Co., Ltd dan Nichimen Corporation.  Pada 

tahun 1983 pabrik mesin PT. Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia (DEMI) 

telah didirikan. Pada tahun 1987 juga terjadi pendirian perusahaan yaitu  PT. 
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National Astra Motor didirikan sebagai agen tunggal dan pengimpor kendaraan 

Daihatsu menggantikan posisi PT. Astra International. 

 Selain itu pada akhirnya setelah mengalami perkembangan pada tahun 

1992 PT. Astra Daihatsu Motor didirikan melalui penggabungan tiga perusahaan, 

yaitu PT. Daihatsu Indonesia, PT. Daihatsu Engine Manufacturing Indonesia dan 

PT. Nasional Astra Motor. Untuk mempermudah produksi pada tahun 1996 

dibangun pula pabrik pengecoran aluminium di KIIC Karawang Jawa Barat. Dan 

pada tahun 1998 terjadi pembelian pabrik perakitan dari PT. Gaya Motor sejak 

saat itu ADM memiliki empat pabrik yaitu pabrik pengepresan plat baja, mesin 

pengecoran aluminium dan perakitan. 

 Dengan semakin bertambahnya taun semakin berkembang pula 

perusahaan ini, perusahaan telah menghasilkan berbagai macam mobil yang 

diminati oleh masyarakat hingga pada tahun 2004 terjadi kolaborasi strategis 

antara Toyota dengan Daihatsu yaitu dengan dicanagkannya peluncuran Daihatsu 

Xenia dan Toyota Avanza di Indonesia. Selain itu pada tahun 2006 juga terjadi 

kolaborasi kedua yaitu peluncuran Daihatsu Terios dan Toyota Rush. Semakin 

banyaknya permintaan akan produk maka pada tahun 2007 PT. Astra 

International, Tbk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 211.000 unit per 

tahun untuk kendaraan Daihatsu. Untuk memperluas pasara dan meningkatkan 

penjualan maka pada tahun 2008 terjadi ekspor perdana Gran Max ke pasar 

Jepang.  

 Semakin tahun juga semakin bertambah pula minat masyarakat pada 

produk Daihatsu hingga pada tahun 2010 PT. Astra International, Tbk 

meningkatkan kapasitas produksi menjadi 236.000 unit per tahun untuk kendaraan 
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Daihatsu. Dan pada tahun 2011 PT. Astra International, Tbk juga meningkatkan 

kapasitas produksinya lagi hingga mencapai 330.000 unit per tahun dan pada 

tahun yang sama terjadi kelanjutan kolaborasi strategis antara Toyota dengan 

Daihatsu yang dicanangkan melalui peluncuran Daihatsu All New Xenia dan 

Toyota All New Avanza di Indonesia. Tidak hanya itu saja kolaborasi yang 

dilakukan oleh Toyota dan Daihatsu pada tahun 2012 juga terjadi kolaborasi 

antara keduanya yang ketiga yaitu dengan melalui pengenalan produk baru Astra 

Daihatsu Ayla dengan Toyota Agya. Total kapasita produksipun juga terus 

mengalami peningkatan hingga 345.000 unit per tahun dan akan mencapai 

460.000 unit per tahun di tahun 2013. 

4.1.2 Visi Misi dan Filosofi PT. Astra International Daihatsu, Tbk. 

a. Visi PT. Astra International, Tbk-Daihatsu 

- Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan 

terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada 

pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan 

kompetensi melalui pengembangan sumber daya 

manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan 

pelanggan dan efiensi. 

- Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab 

sosial serta ramah lingkungan. 

b. Misi 

- Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai 

terbaik kepada stakeholder kami. 

 



73 

 

c. Filosofi perusahaan (Catur Dharma) 

- Menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara 

- Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan 

- Menghargai individu dan membina kerja sama 

- Senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. 

4.1.3 Slogan PT. Astra International Daihatsu, Tbk. 

Setiap perusahaan pasti memiliki moto dan slogan tersendiri demi untuk 

memotivasi setiap karyawannya maupun ditujukan untuk pelangganya. Seperti 

halnya PT. Astra International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri ini juga memiliki 

slogan “Daihatsu Sahabatku” dan “Daihatsu Innovation for Tomorrow”. Dari 

slogan tersebut memiliki masing-masing pengertian yang berbeda.  

Seperti Daihatsu Sahabatku mengandung makna yaitu demi untuk 

mendekatkan diri dengan para konsumennya dan untuk memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi konsumennya Daihatsu menjadi Sahabat untuk para 

konsumennya. Daihatsu juga terus berupaya untuk menjadi yang terbaik untuk 

para konsumennya. Konsep Daihatsu Sahabatku ini diwujudkan di semua moment 

of truth pelanggan yaitu : 

a. Informasi : menyediakan website Daihatsu yang informatif, user 

friendly dengan 360° product view, forum diskusi pelanggan dan 

informasi-informasi lainnya baik mengenai produk maupun 

perusahaan. 

b. Produk : disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia 

yaitu dengan teknologi yang eco friendly. 
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c. Outlet dan Bengkel : memiliki outlet dan bengkel yang sudah 

tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mudah dijangkau dan 

memberikan rasa nyaman para konsumennya. 

d. Pelayanan di outlet : pelayanan dilakukan oleh para karyawan yang 

fun, friendly dan reliable. Sehingga para konsumen bisa merasa 

nyaman serta puas karena diberikan pelayanan yang baik dan 

memuasakan. 

Selain slogan Daihatsu Sabatku, Daihatsu memiliki slogan lain yaitu 

Innovation of Tomorrow. Slogan ini memiliki makna Daihatsu ingin terus 

berinovasi dengan produk-produk yang dimiliki. Baik untuk saat ini maupun 

untuk jangka panjang di masa depan Daihatsu ingin memberikan produk-produk 

yang terbaik untuk para konsumennya. Dengan slogan tersebut Daihatsu juga 

ingin masyarakat melihat kedepan dan prestasi yang akan diperoleh oleh Daihatsu 

di masa depan. Berikut ini adalah gambar logo pada daihatsu, logo tersebut selalu 

ada pada setiap lembar-lembar pengesahan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan Daihatsu. 

Gambar 4.1 

Logo PT. Astra International Dahatsu, Tbk 

 

Sumber : www.daihatsu.co.id 

 

 

http://www.daihatsu.co.id/
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4.1.4 Struktur Organisasi PT. Astra International Daihatsu, Tbk. Cabang 

Kediri 

 Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik bila memiliki struktur 

organisasi yang jelas. Struktur tersebut membagi angota-angota organisasi pada 

tingkatan yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda. Sehingga bagain-bagian dari 

organisasi tersebut mengetahuai dengan jelas apa yang harus dikerjakan untuk 

organisasi ataupun perusahaan. Seperrti halnya PT. Astra International, Tbk-

Daihatsu cabang Kediri ini juga memiliki struktur organisasi yang jelas sehingga 

memudahkan para anggota di dalamnya. Berikut ini adalah susunan struktur 

organisasi pada PT. Astra International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri : 

Gambar 4.2 

Strautur organisasi di  

PT. Astra International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri 

 

 

 Sumber : PT. Astra International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri (2015). 

 

Seperti yang sudah dijelaskan pada gambar 3.2 itu adalah merupakan 

struktur organisasi PT. Astra International, Tbk-Daihatsu. Struktur organisasi 

tersebut juga merupakan pembagian kerja setiap divisi-divisi perusahaan. Berikut 
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ini adalah penjelasan masing-masing bagian dari struktur organisasi PT. Astra 

International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri : 

1. Kepala Cabang 

Tugas pokok dari kepala cabang adalah : 

a. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh PT. 

Astra International, Tbk-Daihatsu cabang Kediri. 

b. Memberikan pengawasan dan pengarahan disetiap bagian 

perusahaan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. 

c. Menjamin bahwa segala transaksi atau kegiatan perusahaan seperti 

pemesanan kendaraan, pengiriman kendaraan, pembayaran, dll, 

telah sesuai dengan standar perusahaan hal tersebut dilakukan 

untuk menjaga kepercayaan konsumen  . 

d. Selalu memberikan motivasi untuk semua karyawan agar bekerja 

dengan baik dan tercapai tujuan perusahaan. 

e. Melaksanakan fungsi manajemen SDM sesuai wewenangnya 

dalam rangka menyediakan SDM yang profesional. 

2. CRO (Customer Relation Officer) 

Merupakan bagian perusahaan yang memiliki tugas sebagai berikut : 

- Ekternal  

a. Memberikan layanan kepada konsumen seperti menyampaikan 

informasi tentang produk kepada konsumen. 

b. Menerima segala masukan dari konsumen seperti komplain pada 

pelayanan atau pada produk yang tidak sesuai. 

c. Melakukan follow up kepada konsumen. 



77 

 

d. Menjaga index kepuasan konsumen. 

e. Memastikan bahwa konsumen Daihatsu puas. 

- Internal  

a. Menjaga hubungan antara divisi agar tetap terjalin dengan baik. 

b. Sebagai ibu rumah tangga perusahaan. 

3. Sales Supervisor 

Merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab terhadap penjualan kendaraan, bagaimana 

mengusahakan tercapainya terget penjualan. 

b. Menganalisa pasar dan membuat ramalan penjualan. 

c. Meningkatkan pemasaran di daerah penjualan. 

d. Merencanakan promosi yang harus dilakukan perusahaan untuk lebih 

menarik konsumen. 

e. Mencarikan unit kendaraan untuk para konsumen. 

f. Mengkoordinir dan memberikan motivasi pada para sales executive 

untuk meningkatkan penjualan. 

g. Membina hubungan yang baik dengan perusahaan pengangkutan 

(ekspedisi). 

4. Sales Executive  

Tugas sales executive adalah sebgai berikut : 

a. Menjual kendaraan kepada konsumen sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

b. Mempromosikan produk kepada para konsumen. 

c. Membina hunumgam baik dengan para konsumen. 
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d. Menjaga nama baik perusahaan kepada konsumen. 

5. ADH (Administrations Head) 

Merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan cabang, 

pemasukan dan pengeluaran, inventory dan adminitrasi cabang. 

b. Mengawasi stock kendaraan. 

c. Mengawasi administrasi spare part. 

d. Memberikan keputusan tentang bagaimana dana yang harus dikelola. 

e. Membina dan memberi pengarahan kepada bawahannya khususnya 

karyawan administrasi. 

f. Mengelola perosonalia cabang (kepegawaian). 

6. Administrasi cabang (unit) 

Tugas administrasi cabang yaitu : 

a. Membuat laporan penjualan, laporan stock, laporan penerimaan 

barang. 

b. Membuat faktur penjualan dan faktur pajak. 

c. Mengavaluasi persyaratan kredit. 

d. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan. 

e. Memberikan laporan ke pusat dan antar cabang menyangkut penjualan 

dan pembatalan stock dari pelanggan. 

7. Kasir  

Tugas kasir yaitu : 

a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas kelancaran pemasukan dan 

pengeluaran serta penyimpanan uang perusahaan secara terkendali. 
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b. Membuat dan mengesahkan bukti kas yang masuk dan kas yang 

keluar. 

c. Membuat giro atau cek untuk pembayaran atau pengeluaran melalui 

bank. 

d. Melaksanakan setoran ke bank berikut pembuatan dokumen-dokumen 

yang diperlukan. 

e. Membuat laporan harian kas dan laporan saldo kas bulanan. 

f. Mengatur jumlah uang yang ditransfer ke pusat, dengan mengatur 

kebutuhan cabang. 

8. Kepala Bagian Suku Cadang (Part Head) 

a. Bertanggung jawab atas penyediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh 

mobil konsumen yang sedang melakukan service di bengkel resmi 

perusahaan. 

b. Mengawasi setiap suku cadang yang keluar dan yang masuk. 

9. Administrasi Suku Cadang (Administrations Part) 

a. Bertanggung jawab atas pemdanaan pembelian suku cadang mobil. 

b.  Membuat laporan tentang penjualan dan pembelian suku cadang 

mobil. 

c. Mencatat stock suku cadang yang dimiliki secara berkala. 

10. Kepala Bengkel 

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bengkel dalam hal 

menyangkut pencapaian target untuk mendapatkan kauntungan. 

b. Mengawasi pelaksaan bengkel baik di workshop maupun di lapangan. 
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c. Memberikan pengarahan kepada para mekanik untuk bekerja dengan 

tanggung jawab dan sesuai dengan standar. 

d. Mengkoordinir bawahannya untuk melakukan tujuan perusahaan. 

11. Service advisor 

a. Menerima konsumen yang ingin melakukan service mobil. 

b. Melaporkan keadaan kendaraan dan memberikan penjelasan yang 

memuaskan atas pertanyaan pelanggan yang akan melakukan service 

mobil. 

12. Mekanik  

a. Bertanggung jawab atas mobil pelanggan yang akan melakukan 

perawatan berkala. 

b. Melakukan service pada mobil konsumen dengan strandar yang telah 

di tentukan oleh perusahaan. 

4.1.5 Produk yang Dijual oleh PT. Astra International Daihatsu, Tbk. 

Cabang Kediri 

 PT. Astra International, Tbk-Daihatsu memiliki produk-produk yang 

memiliki keunggulan masing-masing dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 

Indonesia. Produk-produk tersebut diantaranya adalah : 

a. Daihatsu All New Xenia (Sahabat Keluarga) 

Daihatsu All New Xenia ini dirancang sesuai dengan kebutuhan 

keluarga Indonesia dengan kapasitas penumpang tujuh orang. 

Daihatsu All New Xenia juga memberikan kebutuhan akan 

kenyamanan penumpang serta teknologi VVT-i  yang digunakan 

juga sudah teruji dan hemat bahan bakar. Ini yang membuat 
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Daihatsu All New Xenia banyak diinginkan oleh para masyarakat 

Indonesia. Daihatsu All New Xenia juga banyak menerima 

penghargaan dintaranya adalaha sebagai berikut, “Indonesia 

Value for Money Car of The Year” dari Forst and Sullvan tahun 

2011 dan 2012, “5 star Quality Product in 2012” dari global 

Customer Satisfaction Standard (GCSS) Amerika. 

b. The New Daihatsu Terios (Sahabat Petualang) 

The New Daihatsu Terios adalah salah satu mobil yang bisa 

digunkan untuk berpetualang karena memiliki mesin 1.500 cc 

yang menggunkan VVT-i yang tangguh melintasi beragam 

medan. Mobil yang berkapasitas tujuh penumpang ini juga 

memiliki ekterior dan interior yang menunjukan kegagahan dari 

mobil petualang. Hal tersebut yang membuat The New Daihatsu 

Terios mendapatkan banyak penghargaan seperti “Leader of the 

Net Promoter Score (NPS) SUV Car Category” dari majalah 

SWA tahun 2012.  

c. Daihatsu Gran Max (Sahabat Bisnis) 

Daihatsu Gran Max adalah salah satu mobil yang menjadi sahabat 

para pebisnis karena mobil ini memiliki kriteria yang sesuai untuk 

para pebisnis yang membutuhkan mobil yang tangguh dan 

memiliki kapasitas yang besar. Daihatsu Gran Max ini dibuat 

dalam dua model yaitu model Pick-up dan Minibus. Dari dua 

model tersebut para pebisnis bisa menyesuaikan mana mobil yang 

dibutuhkan. Daihatsu Gran Max Minibus juga mendapatkan 
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penghargaan sebagai “Best Minibus” dari Otomotif Award 2009 

hingga 2012 berturut-turut.   

d. Daihatsu Luxio (Sahabat Elegan) 

Daihatsu Luxio adalah mobil keluagra dengan kapasitas delapan 

penumpang yang memberikan ruang yang lega, stylish sesuai 

dengan tren global dan memiliki interior dan eksterior yang 

mewah sehingga sangat elegan. Luxio juga mendapatkan 

penghargaan sebagai “Best People Carrier” dari AutoBlid Award 

2011 dan juga “Best Minibus Low Van” dari Otomotif Award 

2010, 2011 dan 2012. 

e. Daihatsu All New Sirion (Sahabat Anak Muda) 

Daihatsu All New Sirion adalah mobil sahabat anak muda karena 

sirion memiliki interior dan eksterior yang sangat stylish yang 

sesuai dengan anak muda. Mobil dengan 1.300 cc dan dengan 

menggunakan teknologi VVT-i ini sangat ramah lingkungan. 

Daihatsu All New Sirion juga merupakan City Car Lor sehingga 

sangat nyaman dikendarai dimana saja. Daihatsu All New Sirion 

juga mendapat beberapa penghargaan sebagai “Kendaraan dengan 

Emisi Gas Buang Terbaik” di Indonesi dari kementerian 

Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2012. 

f. Astra Daihatsu Ayla (Sahabat Baru Keluarga Indonesia) 

Astra Daihatsu Ayla adalah mobil dengan konsep green car yang 

menggunkan mesin 1KR-DE 1.000 cc yang ramah lingkungan 

dan hemat bahan bakar. Astra Daihatsu Ayla ini juga didesain 
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oleh para putera bangsa, diproduksi di Indonesia sesuai dengan 

karakteristik masyarakat Indonesia. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menyebarkan kuisioner penelitian, maka diperoleh gambaran mengenai 

karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini. Peneliti telah 

menetapkan responden sabanyak 137 responden untuk penelitian ini. Dalam 

penelitian ini responden tersebut juga harus memenuhi syarat yakni merupakan 

pelanggan yang pernah melakukan komplain di PT. Astra International Tbk, 

cabang Kediri. Selain itu juga telah ditambahkan karakteristik lainnya untuk 

memperkuat  karakteristik dari pelanggan yang menjadi responden penelitian ini, 

oleh karena itu karakteristik responden dalam penelitian ini mencangkup : usia, 

jenis kelamin dan pekerjaan. 

4.2.1 Karakteristik Berdasarkan usia  

 Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia disajikan 

dalam tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Reponden Berdasarkan Usia  

Usia  Frekuensi Presentase ( % ) 

20 Th – 30 Th 30 21,9 

31 Th – 40 Th 62 45,3 

41 Th – 50 Th 34 24,8 

Lebih dari 50 Th 11 8,0 

Total 137 100.0 
Sumber : Data Prime Diolah (2015) 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa pelanggan yang melakukan 

komplain di PT. Astra International Tbk, cabang Kediri ini didominasi oleh usia 
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31 – 40 tahun dengan presentase responden sebesar 45,3 % atau sebanyak 62 

responden yang melakukan komplain. Pelanggan yang melakukan komplain di 

usia 31 – 40 tahun ini adalah pelanggan yang memiliki pengalaman tentang apa 

dan bagaimana seharusnya yang diterima dari perusahaan. Pelanggan tersebut 

biasanya adalah pelanggan yang telah melakukan pembelian lebih dari sekali jadi 

pelanggan tahu bagaimana keadaan yang seharusnya. 

 Selain itu juga sebanyak 24,8 % atau sebanyak 34 responden yang 

memiliki umur 41 – 50 tahun dan sebanyak 11 responden dengan usia 50 tahun 

keatas juga melakukan komplain ke PT. Astra International Daihtsu Tbk, cabang 

Kediri. Pelanggan dengan umur sekian juga lebih ingin diperhatikan dengan 

pelayanan yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Pada usia 20 – 30 tahun juga 

memiliki presentase sebesar 21,9 % atau sebanyak 30 responden yang 

memberikan komplain. Ini dikarenakan pelanggan dengan umur sekian memiliki 

rasa penasaran yang masih tinggi dan emosi yang tinggi sehingga pelanggan 

dengan umur sekian juga menginginkan sesuatu yang diberikan oleh perusahaan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelanggan yang komplain bukan hanya dari 

pemilik dari kendaraan tersebut namun juga bisa dari sopir yang setiap hari 

mengetahui bagaimana keadaan mobil tersebut.  
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4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase ( % ) 

Pria 71 51,8  

Wanita 66 48,2 

Total 137 100,0 
  Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pelanggan yang melakukan 

komplain pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri dapat dilihat  

pria sebanyak 51,8% atau sebanyak 71 responden sedangan wanita 48,2 % 

sebanyak 66 responden. Hal ini menunjukkan pria lebih dominan dari pada wanita 

walau antara keduanya memiliki selisih yang tidak jauh. Karena pembelian lebih 

banyak dilakukan oleh pria dari pada wanita. Dan pria juga lebih mengerti 

otomotif dari pada wanita. Jadi pria lebih bisa teliti dari pada wanita.  

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pekerjaan disajikan 

dalam tabel 4.3 berikut ini :  

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Presentase ( % ) 

PNS 27 19.7 

Pegawai Swasta 43 31,4 

Wiraswasta 67 48,9 

Total 137 100,0 
  Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebesar 48,9 % atau sebanyak 

67 pelanggan yang melakukan komplain pada PT. Astra International Tbk, cabang 

Kediri didominasi oleh pelanggan yang memiliki pekerjaan sebagai seorang 
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wiraswasta. Karena bagi seorang wiraswasta alat transportasi merupakan salah 

satu hal yang penting untuk menunjang pekerjaannya dan untuk kelangsungan 

usaha yang dimiliki.  

Demikian pula pada pelanggan yang bekerja sebagai pegawai swasta 

sebanyak 43 pelanggan juga melakukan komplain. Hal ini menunjukkan bahwa 

begitu pentinngya alat transportasi yang digunakan sebagai penunjang 

kelangsungan pekerjaan sehari - hari. Dan sisanya sebesar 19,7 % atau sebanyak 

27 responden yang melakukan komplain memiliki pekerjaan sebagai seorang 

PNS. Sebagai seorang PNS yang memiliki pekerjaan yang padat mungkin 

pelanggan trsebut tidak begitu memperdulikan apa yang terjadi dengan keadaan 

mobil yang digunakan.  

 

4.3 Distribusi Jawaban Responden 

4.3.1 Distribusi Jawaban Item Variabel X 

 Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan 

variabel Service Recovery ( X ) dijelaskan pada Tabel 4.4 dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Item Service Recovery  

Item 

1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

X1 

X1.1 0 0 0 0 35 25,5 61 44,5 41 29,9 4,04 

X1.2 0 0 0 0 39 25.5 65 47,4 33 24,1 3,96 

X1.3 0 0 9 6,6 44 32,1 65 47,4 19 13,9 3,69 

X2 

X2.1 0 0 0 0 29 21,2 67 48,9 41 29,9 4,09 

X2.2 0 0 0 0 38 27,7 67 48,9 32 23,4 3,96 

X2.3 0 0 0 0 48 35,0 63 45,0 26 19,0 3,84 

X3 

X3.1 0 0 0 0 28 20,4 77 56,2 32 23,4 4,03 

X3.2 0 0 5 3,6 41 29,9  55 40,1 36 26,3 3,89 

X3.3 0 0 0 0 32 23,4 81 59,1 24 17,5 3.99 

X 3,94 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Keterangan : 

X1.1 : Saya merasa penanganan komplain yang saya ajukan ditangani dengan 

cepat. 

X1.2 : Saya merasa prosedur yang diberikan sesuai dengan komplain yang saya 

ajukan 

X1.3 : Saya merasa prosedur yang diberikan jelas. 

X2.1 : Saya merasa karyawan memperlakukan saya dengan sopan. 

X2.2 : Saya merasa karyawan memberikan informasi dengan jujur. 

X2.3 : Saya merasa karyawan telah memberikan solusi untuk masalah yang terjadi. 

X3.1 : Saya merasa kompenasi yang diberikan perusahaan sesuai dengan masalah 

yang terjadi. 

X3.2 : Saya merasa kompensasi yang diberikan sama dengan kompensasi yang 

diberikan pada konsumen lain yang mengalami masalah yang sama. 

X3.3 : Saya merasa hasil akhir yang diberikan perusahaan sesuai dengan tingkat 

ketidakpuasan pelanggan. 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa item variabel yang memiliki rata-rata 

jawaban  terbesar pada pernyataan X1 yaitu X1.1. Pada X1.1 mengenai pernyataan 

tentang pelanggan yang merasa penanganan komplain yang  diajukan ditangani 

dengan cepat memiliki jawaban sebesar 4,04. Ini membuktikan bahwa perbaikan 

pelayanan yang diberikan PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri 

mampu cepat dan tanggap dalam menerima keluhan yang diajukan oleh 

pelanggan. Jadi pelanggan merasa bahwa komplainnya diterima dan dapat segera 

diproses untuk mendapat solusi.  
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Selain itu juga pada pernyataan X1.2 yaitu mengenai pelanggan merasa PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah memberikan prosedur yang 

sesuai dengan komplain yang dilakukan. Pernyataan tersebut memiliki jawaban 

sebesar 3,96. Ini juga membuktikan bahwa pelanggan merasa puas dengan 

prosedur yang diberikan oleh PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri. Dan juga pada pernyataan X1.3 yaitu mengenai pelanggan puas dengan 

kejelasan prosedur yang diberikan memiliki jawaban sebesar 3,69.  

Pernyataan X2 yang memiliki rata – rata jawaban terbesar yaitu mengenai 

pernyataan X2.1 yang memiliki jawaban yang terbesar yaitu 4,09. Pernyataan ini 

mengenai pelanggan yang merasa karyawan memperlakukannya dengan sopan. 

Jika karyawan melayani pelanggan dengan sopan maka pelanggan akan merasa 

bahwa komplain yang diajukan mendapat perhatian dari perusahaan. Sehingga 

pelanggan bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

perusahaan. Juga pada pernyataan X2.2 sebesar 3,96 mengenai pemberian 

informasi yang jujur yang diberikan oleh karyawan PT. Astra International 

Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelanggan 

mengingingkan kejujuran yang tinggi mengenai penyelesaian masalah yang 

diajukan. Dan pada pernyataan X2.3 yaitu mengenai pelanggan merasa puas karena 

karyawan PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah memberikan 

solusi untuk masalah yang terjadi. Pernyataan tersebut memiliki rata-rata jawaban 

sebesar 3,84.  

Item pernyataan X3 dalam poin pernyataan X3.1 juga merupakan 

pernyataan yang memiliki nilai jawaban yang tinggi yaitu sebesar 4,03. Dalam 

pernyataan ini menyangkut tentang pelanggan merasa kompenasi yang diberikan 
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oleh perusahaan telah sesuai dengan masalah yang terjadi. Dalam hal ini pula 

perusahaan mampu membuktikan bahwa perusahaan bisa memberikan solusi 

untuk para pelanggan yang telah komplain dengan kompensasi yang sesui dengan 

masalah yang dihadapi.  

Perbaikan pelayanan yang telah dilakukan oleh PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk cabang Kediri ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menerima 

komplain yang diajukan oleh pelanggan, menangani komlpain yang diajukan 

dengan cepat serta memberikan solusi pada pelanggan dengan tepat. Sehingga 

pelanggan yang kurang puas dan setelah melakukan komplain pelanggan bisa 

merasa puas dengan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Pernyataan X3.3 yaitu mengenai pelanggan merasa hasil akhir yang 

diberikan oleh PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah sesuai 

dengan tingkat ketidakpuasan yang dirasakan. Pernyataan ini memiliki rata – rata 

jawaban sebesar 3,99 ini menunjukkan bahwa pelanggan bisa menerima hasil 

akhir yang diberikan oleh PT. Atsra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri 

setelah komplain yang dilakukan. Selain itu juga pada poin pernyataan X3.2 yang 

memiliki rata – rata jawaban sebesar 3.89 yaitu mengenai pelanggan merasa 

kompensasi yang diterima dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri sama dengan pelanggan lain yang juga melakukan komplain dengan 

masalah yang sama.  

Tabel 4.4 menunjukkan pula jumlah X mean adalah sebesar 3,94 yang 

artinya yaitu X mean tersebut masuk dalam kategori setuju.  Para responden 

setuju bahwa pernyataan – pernyataan dalam X telah mewakili apa yang 

diinginkan responden mengenai service recovery yang dilakukan oleh PT. Astra 
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International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Responden juga setuju peran penting 

dalam pemulihan layanan sangat diharapkan dalam mencapai kepuasan para 

pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 

4.3.2 Distribusi Jawaban Item Variabel Z 

 Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel 

Kepuasan Pelanggan ( Z ) dijelaskan pada tabel 4.5 dibawah ini : 

 

Tabel 4.5  

Distribusi Jawaban Item Kepuasan Pelanggan ( Z ) 

Item 1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

Z1 0 0 0 0 41 29.9 79 57.7 17 12.4 3.82 

Z2 0 0 0 0 32 23.4 74 54.0 31 22.6 3.99 

Z3 0 0 0 0 43 31.4 52 38.0 42 30.7 3,99 

Z4 0 0 9 6.6 64 46.7 40 29.2  24 17.5 3.58 

Z5 0 0 9 6.6 54 39.4 45 32.8 29 21.2 3,69 

Z6 0 0 0 0 54 39.4 41 29.9 42 30.7 3,91 

Z7 0 0 13 9.5 49 35.8 42 30.7 33 24.1 3.69 

Z8 0 0 0 0 63 46.0  49 35.8 25 18.2 3,72 

Z 3,79 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan : 

Z1 : Menurut saya produk dari PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri sesuai dengan harapan. 

Z2 : Menurut saya produk dari PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri memiliki kualitas yang diinginkan. 

Z3 : Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk cabang Kediri baik. 

Z4 : Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk cabang Kediri memuaskan. 
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Z5 : Saya merasa saya bangga saat menggunakan produk dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri 

Z6 : Saya merasa puas karena nilai sosial terhadap produk dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri tinggi. 

Z7 : Saya merasa saya mendapat kualitas yang tinggi dengan harga yang relatif 

terjangkau. 

Z8 : Menurut saya tidak perlu membayar mahal ketika menginginkan produk dari 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri. 

Pada Tabel 4.5 menunjukkan data tentang variabel Z yang memiliki 

berbagai macam tingkatan jawaban. Dalam variabel Z ada dua jawaban yang 

memiliki tingkat jawaban yang tinggi yaitu pada Z2 dan Z3. Dalam Z2  memiliki 

nilai jawaban sebesar 3,99. Dengan pernyataan menurut pelanggan produk dari 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri memiliki kualitas yang 

diinginkan. Hal in dapat membuktikan bahwa produk yang diberikan bukanlah 

produk dengan kualitas yang rendah. Produk yang diberikan memiliki tingkat 

kualitas yang baik sehingga pelanggan bisa merasa puas.  

Pernyataan Z3 juga memiliki nilai jawaban yang sama dengan Z2 yaitu 

sebesar 3,99. Dalam pernyataan ini pelanggan merasa pelayanan yang diberikan 

oleh PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri baik. Ini juga 

membuktikan bahwa memberikan pelayanan yang baik menjadi salah satu 

prioritas bagi perusahaan. Dengan pelayanan yang baik maka pelanggan bisa 

merasa senang dan merasa puas.  

Selain itu pernyataan Z6 yang memiliki rata – rata jawaban sebesar 3,91 

yaitu mengenai pelanggan yang merasa puas terhadap produk dari PT. Astra 
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International Daihatsu Tbk, cabang Kediri karena memiliki nilai sosial yang 

tinggi. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan produk dari PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah membuat pelanggan merasa 

bahwa produk yang digunakna adalah produk yang baik dan sudah terpercaya.  

Pernyataan Z1 yang menunjukkan bahwa pelanggan merasa bahwa produk 

dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri ini telah sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh para pelanggan memiliki nilai rata – rata jawaban 

sebesar 3,82. Hal ini membuktikan bahwa pelanggan telah puas dengan produk 

yang diberikan oleh PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri karena 

produk tersebut telah memenuhi harapan yang diinginkan oleh pelanggan. 

Pernyataan Z8 yaitu mengenai pelanggan tidak perlu membayar mahal 

ketika mengingkan produk dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri tidak perlu membayar mahal. Hal ini menunjukkah bahwa pelanggan 

merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh PT. Astra International Daihatsu Tbk, 

cabang Kediri ini sesuai dan terjangkau.  

Pernyataan Z5 dan Z7 yang memiliki nilai rata – rata yang sama yaitu 

sebesar 3,69. Pada pernyataan Z5 pelanggan merasa bangga telah menggunakkan 

produk dari PT. Astra International Dihatsu Tbk, cabang Kediri. Hal ini juga 

berbanding lurus dengan pernyataan Z7 yaitu mengenai pelanggan telah mendapat 

kualitas yang tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Selanjutnya pada 

pernyataan Z4 yaitu mengenai pelayanan yang memuaskan yang dirasakan oleh 

pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri.  
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Z mean sebasar 3,79 ini menunjukkan 

bahwa responden setuju pada pernyataan – pernyataan Z tentang kepuasan 

pelanggan. Pelanggan juga setuju bahwa pelayanan serta produk yang diberikan 

telah sesuai dengan harapan pelanggan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. 

4.3.3 Distribusi Jawaban Item Variabel Y 

Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai pernyataan variabel 

Loyalitas Pelanggan ( Y ) dijelaskan pada tabel 4.6 dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Item Loyalitas Pelanggan ( Y ) 

Item 1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

Y1 0 0 0 0   28 20.4 77 56.2   32 23.4 4.03 

Y2 0 0 2 3.6 41 29.9 55 40.1 36 26.3 3.89 

Y3 0 0 0 0 32 23.4 81 59.1 24 17.5 3,94 

Y4 0 0 0 0 41 29.9 79 57.7   17 12.4 3.82 

Y 3,92 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Keterangan :  

Y1 : Saya akan melakukan pembelian berulang terhadap mobil dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri 

Y2 : Saya tidak tertarik untuk membeli mobil dari pesaing. 

Y3 : Saya akan mereferensikan mobil Daihatsu kepada orang lain. 

Y4 : Saya akan melakukan service berkala dan membeli spare part hanya di PT. 

Astra International Daihatsu, Tbk cabang Kediri. 

Tabel 4.6 menunjukkan tentang tingkat jawaban dari variabel Y. Variabel 

Y1 memiliki tingkat jawaban yang tinggi yaitu sebesar 4.03. Variabel Y1 

mengemukakan pernyataan tentang pelanggan yang akan melakukan pembelian 
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berulang terhadap mobil dari PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa ada tingkat loyalitas yang ditunjukkan 

pelanggan terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan.  

Selain itu pernyataan Y3 yaitu mengenai pelanggan yang akan 

mereferensikan produk PT. Astra International Dahatsu Tbk, cabang Kediri 

terhadap orang lain memiliki jawaban sebesar 3,94. Hal ini yang menunjukkan 

bahwa pelanggan dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri ingin 

orang lain juga merasakan kepuasan seperti yang dirasakannya.  

Pernyataan Y2 yang memiliki rata – rata jawaban sebesar 3,89 yaitu 

mengenai pelanggan tidak tertarik untuk membeli produk dari pesaing PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Ini menunjukkan bahwa pelanggan 

memiliki rasa loyal terhadap perusahaan dan menunjukkan kekebalan terhadap 

produk lain. Pelanggan yang telah terpuaskan oleh apa yang diberikan PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri merasa enggan dan ragu jika 

menggunakan produk lain. Karena pelanggan berpikir apakah pelanggan bisa 

merasakan kepuasan yang sama dengan kepuasan yang dirasakan saat 

menggunakan produk dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri 

ketika pelanggan menggunakan produk dari pesaing.  

Pernyataan Y4 yaitu mengenai pelanggan akan melakukan service berkala 

dan melakukan pembelian spare part hanya di PT Astra International Daihatsu 

Tbk, cabang Kediri ini memiliki nilai jawaban rata – rata sebesar 3,82. Hal ini 

juga merupakan salah satu keloyalan yang ditunjukkan oleh pelanggan kepada PT. 

Astra Itertnational Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 
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Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Y mean sebesar 3,92 yaitu para responden 

setuju dengan pernyataan – pernyataan dalam variabel Y mengenai loyalitas 

pelanggan. responden juga setuju bahwa pernyataan – pernyataan tersebut telah 

mewakili apa yang diharapkan responden pada loyalitas PT. Astra International 

Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 

 

4.4 Hasil Uji Instrument Penelitian  

Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena 

data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat 

pembuktian hipotesis. Benar atau tidaknya data, sangat menentukan bermutu atau 

tidaknya hasil penelitian tersebut. Sedangkan benar atau tidaknya data, tergantung 

dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data.  Pengujian instumen biasanya 

terdiri dari dua uji yaitu uji validitas dan reliabilitas. 

4.4.1 Hasil Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif 

konsisten sehingga dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) 

bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih besar dari 0.70. Uji Reliabilitas 

yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas 

terhadap variabel-variabel service recovery (X), kepuasan pelanggan(Z) dan 

loyalitas pelanggan (Y) ditunjukkan pada tabel 4.8 dibawah ini:  
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,723 Reliabel 

X2 0,712 Reliabel 

X3 0,758 Reliabel  

Z 0,767 Reliabel 

Y 0,714 Reliabel 
 Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,70. Nilai alpha cronbach lebih besar dari 70% 

mengidentifikasikan bahwa responden menjawab dengan konsisten. Sebelumnya 

juga telah dijelaskan bahwa jika nilai alpha cronbach lebih besar ari 0,70 maka 

variabel penelitian dikatakan reliabel. Berdasarkan dari Tabel 4.8 semua variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sudah reliabel karena semua hasil 

menunjukkan lebih dari 0,70. 

4.4.2 Hasil Uji Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang merefleksikan tingkat 

keakuratan ukuran instrumen penelitian.Suatu instrumen dinyatakan valid 

apabila mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Hasil penelitian yang valid bila nilai r hitung > r tabel atau nilai signifikansi 

hasil korelasi < alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-

masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut 

ini : 
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Tabel 4.8  

Hasil Uji Validitas 
Variabel Item r tabel Signifikan r hitung Keterangan 

X1 X1.1 0,1666 0,000 0,823 Valid 

X1.2 0,1666 0,000 0,803 Valid 

X1.3 0,1666 0,000 0,783 Valid 

X2 X2.1 0,1666 0,000 0,884 Valid 

X2.2 0,1666 0,000 0,698 Valid 

X2.3 0,1666 0,000 0,809 Valid 

X3 X3.1 0,1666 0,000 0,880 Valid 

X3.2 0,1666 0,000 0,773 Valid 

X3.3 0,1666 0,000 0,844 Valid 

Y Y1 0,1666 0,000 0,643 Valid 

Y2 0,1666 0,000 0,655 Valid 

Y3 0,1666 0,000 0,577 Valid 

Y4 0,1666 0,000 0,614 Valid 

Y5 0,1666 0,000 0,706 Valid 

Y6 0,1666 0,000 0,609 Valid 

Y7 0,1666 0,000 0,605 Valid 

Y8 0,1666 0,000 0,550 Valid 

Z  Z1 0,1666 0,000 0,884 Valid 

Z2 0,1666 0,000 0,714 Valid 

Z3 0,1666 0,000 0,796 Valid 

Z4 0,1666 0,000 0,563 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai dari r-hitung lebih 

besar dari nilai r-tabel dan memiliki nilai signifikansi 0,000 maka item pada 

instrumen penelitian tersebut dikatakan valid. R-tabel pada penelitian ini adalah 

sebesar 0,1666 dengan α yaitu 0,05 dan dengan jumlah responden penelitian 

sebanyak 137 responden.  

 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis path, uji asusmsi klasik dilakukan sebagai 

salah satu pengujian untuk memenuhi penggunaan regresi. Tujuan dilakukannya 

uji asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa data yang akan 
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diolah memiliki ketepatan emosi, tidak bias dan konsisten. Kriteria uji asusmsi 

klasik terdiri dari, uji normalitas,  uji heteroskedastisitas dan uji linieritas. Hasil 

pengujian disajikan sebagai berikut :  

4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:163), normalitas dapat diketahui dengan 

melihatpenyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram maka tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas P – Plot Service Recovery (X) terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Z) 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Gambar 4.4  

Hasil Uji Normalitas P – Plot Kepuasan Pelanggan (Z) terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Berdasarkan diagram P-P Plot pada Gambar 4.3 dan 4.4 dapat dilihat 

bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunkan dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. 

4.5.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam periode regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu 

ke pengamatan yang lainnya. Jika residual varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadi 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik  scatterplot antara variabel terikat ZPRED 

dengan residualnya SRSID.  
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Gambar 4.5 

Uji Heteroskedastisitas Variabel Service Recovery (X) Terhadap  Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Gambar 4.6 

Uji Heteroskedastisitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Gambar 4.5 dan 4.6 di atas merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. 

Dapat dilihat pula terjadi atau tidak nya pola yang jelas pada gambar, jika gambar 

memiliki pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 
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0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada gambar 4.5 dan 4.6 

terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan dibawah serta tidak membentuk 

sebuah pola sehingga data ini dikatakan tidak terjadi heterodestisitas 

(homokedastisitas). 

4.5.3 Hasil Uji Linieritas  

Menurut Sudarmanto (2005 : 135), menggunakan koefisien signifikansi. 

Apabila nilai signifikansi yang digunakan untuk menolak atau menerima Ho, 

maka nilai koefisien signifikansi tersebut harus dibandingkan dengan tingkat 

alpha yang dipilih oleh peneliti (5% atau 1%) maka jika nilai sig f ˂  0,05 maka 

H1 diterima asumsi linieritas terpenuhi sehingga dapat disimpulkan variabel X 

tersebut memiliki hubungan linear dengan Y dan sebaliknya H1 akan ditolak jika 

mempunyai nilai yang lainnya.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Linieritas Variabel Service Recovery (X) Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Z = Kepuasan Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,064 9,302 1 135 ,003 19,343 ,312 

The independent variable is Percive Justice Service Recovery. 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai R Square untuk variabel X terhadap Z 

adalah 0,064 dan nilai signifikansi 0,03. Nilai signifikansi menunjukkan hasil 

yang kurang dari 0,05 yaitu 0,03 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 

variabel serivice recovery (X) terhadap vaiabel kepuasan pelanggan (Y) memiliki 

hubungan yang bersifat linier dengan asumsi linieritas terpenuhi.  
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Linieritas Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) Terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y = Loyalitas Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,154 24,489 1 135 ,000 9,522 ,203 

The independent variable is Z = Kepuasan Pelanggan. 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

 Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai R Square kepuasan 

pelanggan (Z) terhadap variabel loyalita pelanggan (Y) adalah 0,154 dan nilai 

signifikansi 0,000. Hal ini juga menunjukkan bahwa hasil tersebut telah 

memenuhi asumsi linieritas dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga 

penelitian ini bisa menggunakan model analisis linier. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linieritas Variabel Service Recovery (X) Terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) Melalui Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y = Loyalitas Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,470 119,501 1 135 ,000 ,243 ,436 

The independent variable is Percive Justice Service Recovery. 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 

Tabel 4.11 hasil dari uji linieritas variabel service recovery (X) terhadap 

variabel loyalitas pelanggan (Y) melalui variabel kepuasan pelanggan (Z) juga 

menunjukkan hasil yang memenuhi asumsi linieritas yaitu dengan hasil R Square 

0,470 dan signifikansi 0,000. Hasil tersebut juga telah membuktikan bahwa 

variabel independen service recovery (X) terhadap variabel dependen loyalitas 
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pelanggan (Y) melalui variabel kepuasan pelanggan (Z) terdapat hubungan pola 

yang memiliki hubungan yang bersifat linier. Sehingga model analisis linier dapat 

digunakan dalam penelitian ini.   

 

4.6 Perhitungan Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur digunakan untuk menganalisi hubungan sebab akibat antara 

variabel baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan alnalisis jalur (path analysis) sebagai alat yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian.  

4.6.1 Model Diagram Jalur 

 Gambar 4.7 

Diagram Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2015 

 Keterangan: 

 X : Variabel Service Recovery 

 Z : Variabel Kepuasan Pelanggan 

 Y : Variabel Loyalitas Pelanggan 

 P1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X terhadap Z 

P2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

P1 

0,254 

P2 

0,233 

P3 

0,059 

X Z Y 

e1 e2 
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 P3  : Koefisien jalur pengaruh variabel X terhadap Y melalui Z 

 e1 : Nilai Residual 1 

 e2  : Nilai Residual 2 

 

a. Pengaruh langsung dari persamaan koefisien jalur dapat dinyatakan 

sebagai berikut :  

 Pengaruh langsung variabel X terhadap Z : 

Z = P1X x e1 

Z = 0,254X x e1 

 Pengaruh langsung variabel X dan Z terhadap Y : 

Y = P2X + P3Z + e2 

Y = 0,626X + 0,233Z + e2 

 

b. Pengaruh tidak langsung dari persamaan koefisien jalur dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

 Pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Y melalui Z : 

Y = P1X x P2Z 

  = 0,254X x 0,233Z 

  = 0,059 

 

4.6.2 Pengaruh Langsung Variabel Service Recovery (X) Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Jalur Pengaruh Variabel Service Recovery (X) Terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Z) 

Variabel 
Standardized 

Coefficient Beta 
thitung Sig t Keterangan 

Service 

Recovery 

(X) 

0,254 3,050 0,03 Signifikan 

Variabel terikat = Z 

R = 0,254 

R Square = 0,064 

Adjusted R Square = 0,058 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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 Tabel 4.12 menunjukkan hasil dari perhitungan analisi jalur yaitu 

pengaruh variabel service recovery (X) terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). 

Analisis jalur ini menggunakan analisi kofisien jalur untuk mengetahui pengaruh 

antar variabel. Berdasarkan dari hasil analisis koefisien jalur antara variabel 

service recovery (X) terhadap variabel kepuasan pelanggan (Z) diperoleh 

signifikansi sebesar 0,03 kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel service reovery (X) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). 

 Besarnya kontribusi variabel service recovery (X) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) dapat dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,064. Artinya 6,4 % 

variabel kepuasan pelanggan (Z) akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya yaitu 

service recovery (X).  

4.6.3 Pengaruh Langsung Service Recovery (X) dan Kepuasan Pelanggan (Z) 

Terhadap Loyalitas Pelanggan (Y)  

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Jalur Pengaruh Service Recovery (X) dan Kepuasan Pelanggan 

(Z) Terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

Variabel 
Standardized 

Coefficient Beta 
thitung Sig t Keterangan 

X 0,626 10,121 0,00 Signifikan 

Z 0,233 3,765 0,00 Signifikan 

Variabel terikat = Y 

R = 0,721 

R Square = 0,520 

Adjusted R Square = 0,531 
Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Tabel 4.13 menunjukkan hasil dari perhitungan analisi jalur yaitu 

pengaruh variabel service recovery (X) dan variabel kepuasan pelanggan (Y) 

terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y). Analisis jalur atau Path Analysis ini 
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menggunakan analisis kofisien jalur untuk mengetahui pengaruh antar variabel. 

Berdasarkan dari hasil analisis koefisien jalur antara variabel service recovery (X) 

dan variabel kepuasan pelanggan (Z) terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) 

diperoleh signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara service reovery (X) dan kepuasan 

pelanggan (Y) terhadap loyalitas pelanggan (Y). 

 Besarnya kontribusi variabel service recovery (X) dan kepuasan pelanggan 

(Z) terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) dapat dilihat dari nilai R Square 

yaitu sebesar 0,520. Artinya 52,0% variabel loyalitas pelanggan (Y) akan 

dipengaruhi oleh variabel service recovery (X) dan kepuasan pelanggan (Z).  

Sedangkan sisanya yaitu 48% dari variabel loyalitas pelanggan (Y) akan 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

4.6.4 Pengaruh Tidak Langsung Variabel Service Recovery (X) Terhadap 

Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) melalui Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

 Pada Tabel 4.12 dan 4.13 telah dijelaskan bahwa bagaimana variabel-

variabel dalam penelitian ini saling mempengaruhi secara langsung. Dalam 

penelitian ini selain mencari pengaruh langsung antara varabel bebas dengan 

variabel terikatnya juga mencarii pengaruh tidak langsung yaitu antara variabel 

service recovery (X) terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) melalui variabel 

kepuasan pelanggan (Z). Untuk menghitung pengaruh tidak langsung tersebut bisa 

menggunakan rumus (Ghozali 2011 : 250) : 

P3 = P1X x P2Z 

Keterangan :  

P3 : Koefisien jalur pengarug X ke Y melalui Z 
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P1X  : Koefisien jalur pengaruh X ke Z 

P2 Z : Koefisien jalur pengaruh Z ke Y 

 Maka dari rumus tersebut dapat diketahui pengaruh tidak langsung antara 

variabel service recovery (X) terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) melalui 

variabel kepuasan pelanggan (Z) yaitu sebesar : 

P3 = P1X x P2Z  

P3 = (0,254X) x (0,233Z) 

P3 = 0,059 

 Jadi berdasarkan perhitungan di atas maka dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengaruh tidak langsung antara variabel service recovery (X) terhadap 

variabel loyalitas pelanggan (Y) melalui variabel kepuasan pelanggan (Z) adalah 

sebesar 0,059. 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

Menurut Ghozali (2011:98) Uji Statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria dalam melakukan uji t adalah 

bila jumlah responden atau degree of freedom (df) adalah 2 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5% maka Ho yang menyatakan b1 = 0 dapat ditolak bila nilai 

t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

atau (parsial) mempengaruhi variabel dependen. Membandingkan nilai statistik t 

dengan titik kritis menurut tabel, apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih 

tinggi dibandingkan nilai ttabel kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan 
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bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhin variabel 

dependen. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,088 1,489  -1,402 ,163 

X = Percieved Justice 

Service Recovery 

,398 ,039 ,626 10,121 ,000 

Z = Kepuasan Pelanggan ,121 ,032 ,233 3,765 ,000 

a. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 

 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Berdasarkan pada Tabel 4.14 maka diperoleh hasil hipotesis sebagai 

berikut : 

 

4.7.1 Pengaruh Langsung Variabel Service Recovery (X) Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Tabel 4.15 

Hasil Hipotesis Variabel Service Recovery (X)  

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0: b1 = 0, variabel service recovery (X) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasan pelanggan (Z).  

H1 : b1 ≠ 0, variabel service recovery (X) 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Z).  

α = 0,00 

thitung = 10,121 

 sig   = 0,000 

ttabel  = 1,9778 

 

H0 ditolak, 

H1 diterima 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa service recovery memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selain menggunakan perbandingan nilai 

signifikan dengan nilai α (0,05), hal ini dapat dibuktikan melalui uji t. Uji t 
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dilakukan dengan membandingkan nilai ttabel dengan thitung. Dari tabel 4.15 dapat 

dilihat thitung sebesar 10,121 sedangkan ttabel yang digunakan adalah sebesar 1,9778 

(df = 137 – 3 = 134). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai thitung (10,121) lebih 

besar dari pada ttabel (1,9778), maka H1 yang menduga bahwa service recovery 

memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan dapat diterima. 

4.7.2 Pengaruh Langsung Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) Terhadap 

Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

Tabel 4.16 

Hasil Hipotesis Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0: b1 = 0, variabelkepuasan pelanggan (Z) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

loyalitas pelanggan (Y).  

H2 : b1 ≠ 0, variabel kepuasan pelanggan (Z) 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y).  

α = 0,00 

thitung = 3,765 

 sig   = 0,000 

ttabel  = 1,9778 

 

H0 ditolak, 

H2 diterima 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

 Dari hasil analisis tabel 4.16 yang menerangkan variabel kepuasan 

pelanggan (Z) memiliki hasil koefisien regresi pada Standardized Coefficients 

0,233. Statistik uji t dengan jumlah 3,765 dan jumlah nilai signifikan 0.000, jadi 

dapat disimpulkan bahwa pada nilai t hitung lebih besar dibandingkan t tabel (3,765 > 

1,9778). Nilai signifikan lebih kecil daripada α = 0.05 (nilai sig t (0,000 < α = 

0.05), sehingga pengaruh kepuasan pelanggan(Z) terhadap loyalitas pelanggan 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H2 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan (Y) dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh kepuasan pelanggan(Z) atau dengan meningkatkan kepuasan pelanggan (Z) 

maka loyalitas pelanggan (Y) akan  mengalami peningkatan. 
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4.7.3 Pengaruh Tidak Langsung Variabel Service Recovery (X) Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) Melalui Variabel Kepuasan Pelanggan (Z)  

Menguji hipotesis pengaruh tidak langsung service recovery terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dapat pula dikatakan untuk 

menguji pengaruh mediasi antara variabel intervening dengan variabel dependen. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t, terlebih dahulu akan 

dilakukan pengujian menggunakan rumus Sobel. Perhitungan dengan rumus Sobel 

ini akan menghasilkan nilai Strandart Error untuk pengaruh tidak langsung yang 

nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai thitung. Rumus Sobel bertujuan 

untuk menguji apakah variabel mediasi memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependennya (Ghozali 2011 : 255).  Rumus Sobel yang 

digunakan untuk menghitung pengaruh mediasi adalah sebagai berikut : 

 Sp2p3 = √                         

Keterangan : 

Sp2p3 = Standard Error pengaruh tidak langsung service recovery (X) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan pelanggan (Z). 

P2 = Koefisien nilai path pengaruh langsung service recovery (X) terhadap 

kepuasan pelanggan (Z) 

Sp2 = Standard Error pengaruh langsung service recovery (X) terhadap kepuasan 

pelanggan (Z) 

P3 = Koefisien nilai path pengaruh langsung kepuasan pelanggan (Z) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) 

Sp3 = Standard Error pengaruh langsung kepuasan pelanggan (Z) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) 
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Berdasarkan rumus Sobel di atas, maka perhitungan Sobel untuk menguji 

pengaruh mediasi variabel kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 

Sp2p3 = √                         

 = √                                                   

=√                                 

 = √           = 0,01639 

Setelah mengetahui nilai dari Standard Error untuk pengaruh tidak 

langsung, maka selanjutnya dapat menghitung nilai thitung sebagai berikut : 

 thitung = 
p2p3

Sp2p3
 

 = 
0 312 x 0 121

0 01639
 

 = 
        

       
 

 = 2,3033 

 Dari hasil analisis perhitungan tersebut telah didapatkan nilai dari thitung 

yaitu sebesar 2,3033. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Uji t yang dilakukan 

dengan membandingkan nilai ttabel dengan thitung. Ttabel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebesar 1,9778. Jika thitung lebih besar dari ttabel maka 

hipotesis diterima. Hasil dari perhitungan thitung untuk variabel service recovery 

(X) terhadap loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan pelanggan (Z) memiliki 

hasil yaitu 2,3033. Maka dapat disimpulkan bahwa thitung (2,3033) lebih besar dari 

pada ttabel (1.9778). Maka dari itu H3 yang menduga bahwa service recovery (X) 

berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan 

pelanggan (Z) dapat diterima. 
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4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji persyaratan analisis jalur (path analysis). Hasil temuan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

4.8.1 Pengaruh Langsung Service Recovery  Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa service recovery memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

hasil yang signifikan. Yang dimaksudkan signifikan berarti terdapat pengaruh 

antara service recovery terhadap kepuasan pelanggan. Selain menggunakan 

perbandingan nilai signifikan dengan nilai α, hal ini dapat dibuktikan melalui uji 

hipotesis parsial yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian in dapat 

diterima yaitu mengenai H1 yang menduga bahwa service recovery memiliki 

pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan dapat diterima.  

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Taegoo (Terry) Kim, 

Woo Gon Kim, Hong-Bumm Kim (2009) variabel service recovery yaitu 

distributif justice lebih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan dari pada personal justice dan interctional justice. Selain itu juga 

disebutkan pada teori yaitu menurut Lovelock (2007) yang menyatakan bahwa 

service recovery adalah upaya-upaya sistematis oleh perusahaan setelah kegagalan 

jasa untuk memperbaiki suatu masalah dan mempertahankan kehendak baik 

pelanggan.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ana Belen del Rio-Lanza, 

Rodolfo Vazquez-casielles, Ana M Diaz-Martin (2009) hasil yang ditemukan 

adalah keadilan distributif positif mempengaruhi tingkat konsumen terhadap 
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kepuasan dengan perbaikan layanan dan keadilan prosedural secara signifikan 

juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Namun pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yu-Wei Chang dan Yu-Hern Chang (2010) menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan service recovery terhadap kepuasan 

pelanggan yang disebabkan pada dimensi keadilan.  

Penerapan service recovery sendiri dalam PT. Astra International Daihatsu 

Tbk, cabang Kediri sudah mulai mengalami perkembangan dan service recovery 

mulai diperhatikan. Service recovery yang telah dilakukan perusahaan yaitu 

dengan memberikan penanganan khusus untuk para pelanggan yang mengajukkan 

komplain. Seperti peningkatan pada pelayanan kepada pelanggan yang 

mengajukkan komplain. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan komplain 

yang telah dilakukan oleh pelanggan juga telah dilakukan oleh PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Sehingga pelanggan merasa bahwa 

komplain yang diajukan telah ditangani dengan baik dan telah terselesaikan.  

4.8.2 Pengaruh Langsung Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Pada penelitian ini nilai signifikan lebih kecil dari pada standart error 

yang ditetapkan, sehingga pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan adalah signifikan atau memiliki pengaruh. Pada uji hipotesis parsial 

juga menunjukkan hasil yang membenarkan jika terdapat pengaruh antara 

kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. H2 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh 

kepuasan pelanggan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Artinya, 
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kepuasan pelanggan akan berujung pada sikap loyal pelanggan terhadap produk 

maupun jasa pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Jika 

pelanggan merasa puas dan bisa bersikap loyal maka PT. Astra International 

Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah mampu membertahankan pelanggan dan 

menarik pelanggan baru. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Yu-Wei 

Chang dan Yu-Hern Chang (2010) yang menyatakan bahwa kepuasan secara 

keseluruhan memiliki efek yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Memberikan 

sesuatu kepada pelanggan hingga membuat mereka puas adalah sangat penting 

dalam menunjang loyalitas pelanggan.  

Penelitian ini juga mendapatkan dukungan dari teori loyalitas menurut 

Sheth dan Mittal dalam Tjiptono (2014:393) adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatau merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Hal ini terlihat bahwa sikap 

positif di sini merupakan sikap pelanggan yang merasa dirinya puas. Pelanggan 

mengapresisikan kepuasannya dengan berbagai cara pada teori ini salah satunya 

pembelian berulang. Hal ini menandakan bahwa pelanggan tersebut sudah loyal 

pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri untuk memperthankan 

serta untuk menarik pelanggan baru. Dengan kepuasan pelanggan bisa 

memberikan referensi kepada orang lain untuk ikut merasakan jasa maupun 

produk dari perusahaan. Jadi sangat penting untuk menjamin pelanggan untuk 

merasa puas dengan produk maupun jasa yang diberikan. 

Kepuasan pelanggan juga merupakan salah satu hal penting yang menjadi 

tujuan dari PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang kediri. Maka dari itu PT. 
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Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri memberikan yang terbaik untuk 

para pelanggannya agar pelanggan merasa puas. Keramahan dan kesopanan para 

karyawan saat melayani para pelanggan adalah salah satu hal yang diterapkan 

dalam mencapai kepuasan pelanggan di PT. Astra International Daihatsu Tbk, 

cabang Kediri. Selain itu juga produk yang diberikan pada pelanggan sangat 

diperhatikan sehingga saat menerima produk pelanggan akan merasa bahwa 

produk telah sesuai dengan yang diinginkan.    

4.8.3 Pengaruh Tidak Langsung Service Recovery Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan 

 Hasil analisis pada penelitian ini menyatakan bahwa service recovery 

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan. Artinya, PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri telah 

melakukan service recovery dengan baik dan berjalan lanjar demi untuk 

mempertahankan pelanggan agar tetap loyal terhadap perusahaan. Service 

recovery yang dilakukan mampu membuat pelanggan yang sebelumnya tidak puas 

dan kecewa akan pelayanan yang diberikan mampu mengubah kekecawaan 

tersebut merasa puas kembali. Dari rasa puas itu yang akan membuat pelanggan 

loyal. Maka dari itu service recovery penting dilkaukan bukan hanya untuk 

menangani keluhan pelanggan namun juga untuk mempertahankan pelanggan dan 

membuat pelanggan loyal. Dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa 

pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diterima. 

Loyalitas pelanggan juga merupakan salah satu hal yang ingin dicapai oleh 

PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. Salah satunya yaitu PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri memberikan apresiasi kepada 
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para pelanggan yang telah loyal. Seperti pemberian diskon tambahan untuk 

pembelian mobil selanjutnya. Dan memberikan pelayanan yang telah sesuai 

dengan standart yang diberikan sehingga pelanggan merasa diperhatikan. 

 

4.9 Implikasi Manajerial 

 Implikasi manajerial didapat berdasarkan teori yang mendasari penellitian 

serta hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya hasil statistik deskriptif dalam 

penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber referensi dan informasi 

bagi penyusunan rencana strategis PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri dalam melakukan perbaikan dalam pelayanan agar tercapainya kepuasan 

dan loyalitas pelanggan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap 

variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh 

positif pada variabel service recovery terhadap kepuasan pelanggan. Hasil 

penelitian menyatakan service recovery dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

dengan variabelnya yaitu interactional justice, distributive justice dan proceduran 

justice. Sedangkan hasil lainnya menunjukkan bahwa kepuasan di pengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti halnya tentang 

kualitas produk, kualitas pelayanan, harga dan masih banyak variabel yang bisa 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal ini harusnya dapat menjadi salah satu 

perhatian perusahaan untuk membuat konsumen merasa puas. PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri harusnya mampu untuk melakukan hal 

– hal yang bisa membuat konsumen merasa puas dengan produk maupun jasa 

yang diberikan oleh perusahaan. Seperti pelayanan yang diberikan harus sesuai 
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dengan standar yang telah ditetapkan. Produk yang diberikan harus benar – benar 

diawasi sehingga saat pelanggan menerima produk pelanggan akan merasa puas 

karena produk sesuai dengan harapan. 

 Memperhatikan bagaimana pentingnya perbaikan layanan untuk membuat 

pelanggan merasa puas maka PT. Asta International Daihatsu Tbk, cabang Kediri 

akan mampu untuk mempengaruhi loyalitas dari para pelanggannya. Kepuasan 

pelanggan memberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal 

ini menunjukkan bahwa pelanggan yang puas akan cenderung loyal terhadap 

produk maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini akan 

menguntungkan bagi perusahaan karena pelanggan yang loyal biasanya akan 

merefensikan kepada orang lain. Dengan begitu akan menarik pelanggan baru 

yang ingin menggunakan produk maupun jasa yang diberikan oleh perusahan. 

Maka dari itu perusahaan seharusnya lebih memperhatikan pelanggan yang telah 

loyal. Seperti selalu memberikan info tentang produk baru dan memberikan harga 

spesial jika pelanggan menginginkan produk tersebut serta memberikan bonus 

seperti cover jok atau anti karat. Selain itu juga menarik pelanggan dengan 

memberikan undian berhadiah pada setiap pembelian produk juga akan menarik 

pelanggan lama maupun pelanggan baru. 

PT. Astra Internatioal Daihatsu Tbk, cabang Kediri untuk lebih peka lagi 

terhadap hal – hal yang menyangkut dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

dengan memberikan yang terbaik untuk para pelanggan mereka. Perusahaan harus 

lebih peka terhadap apa yang dikeluhkan para pelanggannya dan dapat memberika 

solusi yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi. Dengan memberikan solusi 

yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi dan memberikan kompensasi yang 
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sesuai dengan apa yang pelanggan keluhkan akan membuat pelanggan merasa 

bahwa perusahaan memperhatikan setiap pelanggannya dengan baik. Karena 

dalam dunia otomotif saat ini sedang menunjukkan persaingan yang semakin 

ketat. Jika PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri tidak bisa 

memberikan rasa puas kepada pelanggan maka perusahaan akan kehilangan 

banyak pelanggan karena pelanggan akan beralih ke produk lain. 

Mempertahankan pelanggan lama akan lebih mudah dilakukan dari pada untuk 

mencari pelanggan baru.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah semua tahapan penelitian dilakukan mulai dari pembuatan 

proposal penelitian, pengkajian teori, penyusunan instrument penelitian yang 

disertai dengan uji coba, pengumpulan data pengolahan dan analisis data. Pada 

akhirnya peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang pengaruh Service 

Recovery terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan pada PT. Astra 

International Daihatsu Tbk, cabang Kediri yakni :  

1. Service recovery berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada  PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 

2. Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. 

Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri. 

3. Service recovery terbukti dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang 

Kediri. 

 

5.2 Saran 

 Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan , peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat lebih memperhatikan tentang 

perbaikan layanan yang diharapkan oleh pelanggan. Hasil dari penelitian 

menunjukkan pengaruh yang rendah dari service recovery terhadap 
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kepuasan pelanggan. PT. Astra International Daihatsu Tbk, cabang Kediri 

harusnya mampu untuk melakukan service recovery  yang bisa membuat 

konsumen merasa puas kembali dengan produk maupun jasa yang 

diberikan oleh perusahaan. Seperti pelayanan yang diberikan harus sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Produk yang diberikan harus benar 

– benar diawasi sehingga saat pelanggan menerima produk pelanggan 

akan merasa puas karena produk sesuai dengan harapan. 

2. Kepuasan pelanggan memberikan pengaruh yang positif terhadap loyalitas 

pelanggan. Maka dari itu perusahaan seharusnya lebih memperhatikan 

pelanggan yang telah loyal. Seperti selalu memberikan info tentang produk 

baru dan memberikan harga spesial jika pelanggan menginginkan produk 

tersebut serta memberikan bonus seperti cover jok atau anti karat. Selain 

itu juga menarik pelanggan dengan memberikan undian berhadiah pada 

setiap pembelian produk juga akan menarik pelanggan lama maupun 

pelanggan baru. 

3. Pada pengaruh antara service recovery terhadap loyalitas melalui kepuasan 

pelanggan ini membuat perusahaan harus lebih peka terhadap apa yang 

dikeluhkan para pelanggannya dan dapat memberika solusi yang tepat 

untuk setiap masalah yang terjadi. Dengan memberikan solusi yang tepat 

untuk setiap masalah yang terjadi dan memberikan kompensasi yang 

sesuai dengan apa yang pelanggan keluhkan akan membuat pelanggan 

merasa bahwa perusahaan memperhatikan setiap pelanggannya dengan 

baik.  
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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145 Telepon : (0341) 551396, 555000 Fax : 

(0341) 553834 Email : feb@ub.ac.id 

 

Mohon kepada Bapak/Ibu, Saudara/Saudari untuk ketertersediannya mengisi dan 

melengkapi kuesioner yang saya berikan kepada Anda sebagai sarana pendukung 

penelitian yang saya lakukan saat ini, degan judul “Pengaruh Service Recovery 

terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk. Cabang Kediri”. Atas perhatiannya dan partisipasinya saya 

ucapkan terimakasih. 

Data Diri Responden 

Nama     : 

Jenis kelamin    :  a. Pria   b. Wanita 

Usia   :   

Pekerjaan  :  a. Pelajar/Mahasiswa  b. PNS  

   c. Pegawai swasta d. Wiraswasta     

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pada pernyataan yang ada mohon beri tanda cheklist ( √ ) pada kolom yang sudah 

disediakan sebagai jawaban yang Bapak/Ibu, Saudara/Saudari pilih, pernyataan 

tersebut antara lain adalah sebagai beikut : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju  

TS = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 
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Service Recovery 

Procedural Justice 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

1. Saya merasa penanganan komplain yang saya 

ajukan ditangani dengan cepat. 

     

2. Saya merasa prosedur yang diberikan sesuai 

dengan komplain yang saya ajukan. 

     

3. Saya merasa prosedur yang diberikan jelas.      

 

Interactional Justice 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

4. Saya merasa karyawan memperlakukan saya 

dengan sopan. 

     

5. Saya merasa karyawan memberikan informasi 

dengan jujur. 

     

6. Saya merasa karyawan telah memberikan 

solusi untuk masalah yang terjadi. 

     

 

Distributive Justice 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

7. Saya merasa kompenasi yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan masalah yang 

terjadi. 

     

8. Saya merasa kompensasi yang diberikan sama 

dengan kompensasi yang diberikan pada 

konsumen lain yang mengalami masalah yang 

sama. 

     

9. Saya merasa hasil akhir yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan tingkat 

ketidakpuasan pelanggan. 
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Kepuasan Pelanggan  

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

10. Menurut saya produk dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri 

sesuai dengan harapan.  

     

11. Menurut saya produk dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri 

memiliki kualitas yang diinginkan. 

     

12.  Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri baik.  

     

13. Menurut saya pelayanan yang diberikan oleh 

PT. Astra International Daihatsu, Tbk cabang 

Kediri memuaskan. 

     

15. Saya merasa saya bangga saat menggunakan 

produk dari PT. Astra International Daihatsu, 

Tbk cabang Kediri. 

     

16. Saya merasa puas karena nilai sosial terhadap 

produk dari PT. Astra International Daihatsu, 

Tbk cabang Kediri tinggi. 

     

17. Saya merasa saya mendapat kualitas yang 

tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. 

     

18. Menurut saya tidak perlu membayar mahal 

ketika menginginkan produk dari PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri. 
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Loyalitas Pelanggan 

No. Pernyataan SS S CS TS STS 

19. Saya akan melakukan pembelian berulang 

terhadap mobil dari PT. Astra International 

Daihatsu, Tbk cabang Kediri. 

     

20. Saya tidak tertarik untuk membeli mobil dari 

pesaing. 

     

21. Saya akan mereferensikan mobil Daihatsu 

kepada orang lain. 

     

22. Saya akan melakukan service berkala dan 

membeli spare part hanya di PT. Astra 

International Daihatsu, Tbk cabang Kediri. 
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LAMPIRAN TABEL DESKRIPTIVE JAWABAN RESPONDEN 

Tabel distribusi jawaban responden 

 

gender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid pria 71 51,8 51,8 51,8 

wanita 66 48,2 48,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 

 

age 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20th - 30th 30 21,9 21,9 21,9 

31th - 40th 62 45,3 45,3 67,2 

41th - 50th 34 24,8 24,8 92,0 

> 50th 11 8,0 8,0 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 

 

job 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid PNS 27 19,7 19,7 19,7 

pegawai swasta 43 31,4 31,4 51,1 

wiraswasta 67 48,9 48,9 100,0 

Total 137 100,0 100,0  
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Distribusi Jawaban Item Service Recovery (X) 

Item 1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0 0 0 35 25,5 61 44,5 41 29,9 4,04 

X1.2 0 0 0 0 39 25.5 65 47,4 33 24,1 3,96 

X1.3 0 0 9 6,6 44 32,1 65 47,4 19 13,9 3,69 

X2.1 0 0 0 0 29 21,2 67 48,9 41 29,9 4,09 

X2.2 0 0 0 0 38 27,7 67 48,9 32 23,4 3,96 

X2.3 0 0 0 0 48 35,0 63 45,0 26 19,0 3,84 

X3.1 0 0 0 0 28 20,4 77 56,2 32 23,4 4,03 

X3.2 0 0 5 3,6 41 29,9  55 40,1 36 26,3 3,89 

X3.3 0 0 0 0 32 23,4 81 59,1 24 17,5 3.99 

 

Distribusi Jawaban Item Kepuasa Pelanggan (Z) 

Item 1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

Z1 0 0 0 0 41 29.9 79 57.7 17 12.4 3.82 

Z2 0 0 0 0 32 23.4 74 54.0 31 22.6 3.99 

Z3 0 0 0 0 43 31.4 52 38.0 42 30.7 3,99 

Z4 0 0 9 6.6 64 46.7 40 29.2  24 17.5 3.58 

Z5 0 0 9 6.6 54 39.4 45 32.8 29 21.2 3,69 

Z6 0 0 0 0 54 39.4 41 29.9 42 30.7 3,91 

Z7 0 0 13 9.5 49 35.8 42 30.7 33 24.1 3.69 

Z8 0 0 0 0 63 46.0  49 35.8 25 18.2 3,72 

 

Distribusi Jawaban Item Loyalitas Pelanggan (Y) 

Item 1 2 3 4 5 Mean 

STS TS CS S SS 

F % F % F % F % F % 

Y1 0 0 0 0   28 20.4 77 56.2   32 23.4 4.03 

Y2 0 0 2 3.6 41 29.9 55 40.1 36 26.3 3.89 

Y3 0 0 0 0 32 23.4 81 59.1 24 17.5 3,94 

Y4 0 0 0 0 41 29.9 79 57.7   17 12.4 3.82 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Hasil Uji Validitas item Variabel Service Recovery (X) 

Correlations 

 
X1.1 X1.2 X1.3 

X1 = Procedural 

Justice (PJ) 

X1.1 Pearson Correlation 1 ,546
**
 ,446

**
 ,823

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 137 137 137 137 

X1.2 Pearson Correlation ,546
**
 1 ,410

**
 ,803

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 137 137 137 137 

X1.3 Pearson Correlation ,446
**
 ,410

**
 1 ,783

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 137 137 137 137 

X1 = Procedural Justice (PJ) Pearson Correlation ,823
**
 ,803

**
 ,783

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 137 137 137 137 

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

 

 

Correlations 

 

X2.1 X2.2 X2.3 

X2 = 

Interactional 

Justice ( IJ ) 

X2.1 Pearson Correlation 1 ,426
**
 ,688

**
 ,884

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 137 137 137 137 

X2.2 Pearson Correlation ,426
**
 1 ,243

**
 ,698

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,000 

N 137 137 137 137 

X2.3 Pearson Correlation ,688
**
 ,243

**
 1 ,809

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004  ,000 

N 137 137 137 137 

X2 = Interactional Justice ( 

IJ ) 

Pearson Correlation ,884
**
 ,698

**
 ,809

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 137 137 137 137 

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

 

X3.1 X3.2 X3.3 

X3 = 

Distributive 

Justice ( DJ ) 

X3.1 Pearson Correlation 1 ,442
**
 ,819

**
 ,880

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 137 137 137 137 

X3.2 Pearson Correlation ,442
**
 1 ,373

**
 ,773

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 137 137 137 137 

X3.3 Pearson Correlation ,819
**
 ,373

**
 1 ,844

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 137 137 137 137 

X3 = Distributive Justice ( 

DJ ) 

Pearson Correlation ,880
**
 ,773

**
 ,844

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 137 137 137 137 

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

 

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

Correlations 

 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

Z = Kepuasan 

Pelanggan 

Z

1 

Pearson Correlation 1 ,839
**
 ,545

**
 ,217

*
 ,126 ,306

**
 ,206

*
 ,222

**
 ,643

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,011 ,143 ,000 ,016 ,009 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z2 Pearson Correlation ,839
**
 1 ,506

**
 ,209

*
 ,278

**
 ,438

**
 ,122 ,154 ,665

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,014 ,001 ,000 ,154 ,073 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z3 Pearson Correlation ,545
**
 ,506

**
 1 ,311

**
 ,229

**
 ,288

**
 -,111 ,268

**
 ,577

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,007 ,001 ,195 ,002 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z4 Pearson Correlation ,217
*
 ,209

*
 ,311

**
 1 ,457

**
 ,082 ,348

**
 ,329

**
 ,614

**
 

Sig. (2-tailed) ,011 ,014 ,000  ,000 ,344 ,000 ,000 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z5 Pearson Correlation ,126 ,278
**
 ,229

**
 ,457

**
 1 ,502

**
 ,494

**
 ,244

**
 ,706

**
 

Sig. (2-tailed) ,143 ,001 ,007 ,000  ,000 ,000 ,004 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 
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Z6 Pearson Correlation ,306
**
 ,438

**
 ,288

**
 ,082 ,502

**
 1 ,311

**
 ,066 ,609

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,344 ,000  ,000 ,443 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z7 Pearson Correlation ,206
*
 ,122 -,111 ,348

**
 ,494

**
 ,311

**
 1 ,437

**
 ,605

**
 

Sig. (2-tailed) ,016 ,154 ,195 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z8 Pearson Correlation ,222
**
 ,154 ,268

**
 ,329

**
 ,244

**
 ,066 ,437

**
 1 ,550

**
 

Sig. (2-tailed) ,009 ,073 ,002 ,000 ,004 ,443 ,000  ,000 

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

Z = Kepuasan 

Pelanggan 

Pearson Correlation ,643
**
 ,665

**
 ,577

**
 ,614

**
 ,706

**
 ,609

**
 ,605

**
 ,550

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 137 137 137 137 137 137 137 137 137 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

 

Correlations 

 
Y1 Y2 Y3 Y4 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

Y1 Pearson Correlation 1 ,442
**
 ,819

**
 ,400

**
 ,884

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 137 137 137 137 137 

Y2 Pearson Correlation ,442
**
 1 ,373

**
 ,145 ,714

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,091 ,000 

N 137 137 137 137 137 

Y3 Pearson Correlation ,819
**
 ,373

**
 1 ,212

*
 ,796

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,013 ,000 

N 137 137 137 137 137 

Y4 Pearson Correlation ,400
**
 ,145 ,212

*
 1 ,563

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,091 ,013  ,000 

N 137 137 137 137 137 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

Pearson Correlation ,884
**
 ,714

**
 ,796

**
 ,563

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 137 137 137 137 137 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hasil Uji Reliabilitas Variabel Service Recovery (X) 

 

a. Procedural Justice  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 137 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 137 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,723 ,725 3 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 4,04 ,746 137 

X1.2 3,96 ,726 137 

X1.3 3,69 ,793 137 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,69 3,305 1,818 3 

 

b. Interactional Justice 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 137 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 137 100,0 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 137 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 137 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,712 ,712 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 4,09 ,712 137 

X2.2 3,96 ,716 137 

X2.3 3,84 ,720 137 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,88 2,927 1,711 3 

 

c. Distributive Justice 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 137 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 137 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,758 ,782 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 4,03 ,664 137 

X3.2 3,89 ,837 137 

X3.3 3,94 ,639 137 

    

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,86 3,135 1,771 3 

 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI ANALISIS JALUR (PATH 

ANALYSIS) 

Hasil Uji Normalitas 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas  

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Percive Justice 

Service 

Recovery 

Z = Kepuasan 

Pelanggan 

1 1 2,986 1,000 ,00 ,00 ,00 

2 ,010 16,868 ,07 ,16 ,97 

3 ,004 27,302 ,93 ,84 ,02 

a. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 13,15 18,70 15,69 1,476 137 

Std. Predicted Value -1,718 2,041 ,000 1,000 137 

Standard Error of Predicted 

Value 

,132 ,335 ,205 ,052 137 

Adjusted Predicted Value 13,19 18,69 15,69 1,476 137 

Residual -2,458 2,858 ,000 1,417 137 

Std. Residual -1,721 2,001 ,000 ,993 137 

Stud. Residual -1,742 2,012 -,002 1,002 137 

Deleted Residual -2,517 2,889 -,005 1,445 137 

Stud. Deleted Residual -1,755 2,036 -,001 1,006 137 

Mahal. Distance ,169 6,485 1,985 1,602 137 

Cook's Distance ,000 ,025 ,006 ,006 137 

Centered Leverage Value ,001 ,048 ,015 ,012 137 

a. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 
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Hasil Uji Linieritas Variabel Service Recovery Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Z = Kepuasan Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,064 9,302 1 135 ,003 19,343 ,312 

The independent variable is Percive Justice Service Recovery. 

 

Hasil Uji Linieritas Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) Terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y = Loyalitas Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,154 24,489 1 135 ,000 9,522 ,203 

The independent variable is Z = Kepuasan Pelanggan. 

 

Hasil Uji Linieritas Variabel Service Recovery (X) Terhadap Variabel 

Loyalitas Pelanggan (Y) Melalui Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y = Loyalitas Pelanggan 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear ,470 119,501 1 135 ,000 ,243 ,436 

The independent variable is Percive Justice Service Recovery. 
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Hasil Uji Analisi Jalur 

Hasil Analisi jalur Variabel Service Recovery Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Percive Justice 

Service 

Recovery 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Z = Kepuasan Pelanggan 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,254
a
 ,064 ,058 3,839 

a. Predictors: (Constant), Percive Justice Service Recovery 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 137,111 1 137,111 9,302 ,003
a
 

Residual 1989,808 135 14,739   

Total 2126,920 136    

a. Predictors: (Constant), Percive Justice Service Recovery 

b. Dependent Variable: Z = Kepuasan Pelanggan 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19,343 3,640  5,314 ,000 

Percive Justice Service 

Recovery 

,312 ,102 ,254 3,050 ,003 

a. Dependent Variable: Z = Kepuasan Pelanggan 
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Hasil Analisi Jalur Pengaruh Variabel Service Recovery (X) dan Kepuasan 

Pelanggan (Z) Terhadap Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Z = Kepuasan 

Pelanggan, 

Percive Justice 

Service 

Recovery 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,721
a
 ,520 ,513 1,428 

a. Predictors: (Constant), Z = Kepuasan Pelanggan, Percive Justice 

Service Recovery 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 296,305 2 148,153 72,667 ,000
a
 

Residual 273,198 134 2,039   

Total 569,504 136    

a. Predictors: (Constant), Z = Kepuasan Pelanggan, Percive Justice Service Recovery 

b. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,088 1,489  -1,402 ,163 

Percive Justice Service 

Recovery 

,398 ,039 ,626 10,121 ,000 

Z = Kepuasan Pelanggan ,121 ,032 ,233 3,765 ,000 

a. Dependent Variable: Y = Loyalitas Pelanggan 

 


