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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan 

promosi jasa pengiriman barang terhadap kepuasan pelanggan PT. Armex Tiga 

Serangkai. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengalisis faktor yang paling 

dominan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa pengiriman 

barang. Persaingan yang semakin ketat membuat para pemasar baik dari 

perusahaan manufaktur maupun perusahaan ekspedisi, dimana fokus pada 

pelanggan menjadi salah satu aspek peting yang perlu diperhatikan. Pada 

penelitian terdapat tiga rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu seberapa besar 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, seberapa besar 

pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan dan seberapa besar pengaruh 

kualiatas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan yang 

pernah menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Armex Tiga Serangkai. 

Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 responden yang pernah menggunakan jasa 

pengiriman barang di PT. Armex Tiga Serangkai. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu berupa uji validitas dan 

reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji T dan uji F serta 

Koefisien determinasi (R2). Dari hasil analisis, indikator-indikator pada penelitian 

ini bersifat valid dan variabelnya valid. Hasil Uji T(Parsial) dapat dilihat bahwa 

nilai signifikan variabel kualitas pelayanan(X1) sebesar 0,000<0,05 dan nilai t 

hitung(4,789) > t tabel(2,011). Hasil Uji F(Simultan) menghasilkan F tabel 

sebesar 3,20 dengan sig 0,000 < 0,05. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F 

hitung > F tabel sebesar 211,808 > 3,20 sehingga dapat disimpulkan hal ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan. Dan faktor yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel kualitas 

pelayanan ( analisis regresi liniear berganda sebesar 0,607), kemudian variabel 

promosi ( analisis regresi liniear berganda sebesar 0,356), variabel-variabel 

independennya pada penelitian ini sudah cukup baik dalam menjelaskan variabel 

dependennya (kepuasan pelanggan). 

Saran penulis adalah agar perusahaan perlu mempertahankan hal-hal yang 

sudah dinilai baik oleh pelanggan dan memperbaiki yang dinilai oleh pelanggan 

masih kurang. Agar dapat memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada 

konsumennya sehingga para pelanggan akan menjadi pelanggan yang setia 

(loyal). Perusahaan lebih meningkatkan promosi guna meningkatkan penjualan 

dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam hal penggunaan dana 

maupun media-media promosi. 

 

Kata kunci : kualitas pelayanan, promosi, kepuasan pelanggan. 
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ABSTRACT 

This study is aim to determine the effect of service quality and promotion 

of goods delivery services on customer satisfaction at PT. Armex Triad. And this 

study also aims to analyze the factors that have the most dominant influence on 

customer satisfaction at freight forwarding companies. The increasingly fierce 

competition makes marketers from both manufacturing companies and shipping 

companies, where focusing on customers is one of the most important aspects that 

need attention. In this study there are three formulations of the problem to be 

studied, namely how much influence service quality has on customer satisfaction, 

how much influence promotion has on customer satisfaction and how much 

influence the quality of service and promotion has on customer satisfaction. 

The population used are customers who have used goods delivery services 

at PT. Armex Triad. The sample in this study were 50 respondents who had used 

goods delivery services at PT. Armex Triad. 

The data analysis methods used were validity and reliability tests, 

classical assumption tests, multiple linear regression analysis, T test and F test 

and the coefficient of determination (R2). The results of the T (Partial) test can be 

seen that the significant value of the service quality variable (X1) is 0.000 <0.05 

and the t value (4.789) > t table (2.011). The results of the F (simultaneous) test 

resulted in an F table of 3.20 with sig 0.000 <0.05. This value explains that the 

calculated F value > F table is 211.808 > 3.20 so it can be concluded that this 

proves that there is a simultaneous effectFrom the analysis, the indicators in this 

study are valid and the variables are valid. And the most dominant factor 

influencing customer satisfaction is the service quality variable (multiple linear 

regression analysis of 0.607), then the promotion variable (multiple linear 

regression analysis of 0.356), the independent variables in this study are good 

enough in explaining the dependent variable (satisfaction). customer). 

The author's suggestion is that companies need to maintain things that 

have been assessed as good by customers and improve those that are considered 

by customers are still lacking. In order to provide a high level of satisfaction to its 

consumers so that customers will become loyal customers (loyal). The company 

further enhances promotions in order to increase sales by paying attention to 

effectiveness and efficiency in terms of the use of funds and promotional media. 

 

Key words: service quality, promotion, customer satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Persaingan yang semakin ketat menuntut para pemasar baik dari 

perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa untuk selalu memahami kondisi 

pasar dan memikirkan strategi bisnisnya, dimana fokus pada pelanggan menjadi 

salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Strategi yang didasarkan 

pada komitmen manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk 

memuaskan konsumen secara terus menerus dilakukan oleh perusahaan, baik yang 

menghasilkan barang maupun jasa. Sudah menjadi pandangan umum jika 

konsumen merasa puas dengan suatu jasa, mereka cenderung akan terus 

menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan. Kepuasan yang dialami oleh 

konsumen terhadap kualitas pelayanan suatu perusahaan membuat konsumen 

bertransformasi menjadi pelanggan, mereka yang puas dengan pelayanan yang 

diberikan sukar untuk mengubah pilihan pelanggan dengan demikian tercipta



2 
 

2 
 

 sikap loyal kepada perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika mereka tidak dipuaskan, 

mereka akan beralih ke jasa milik perusahaan lain. Bahkan menceritakan 

ketidakpuasannya kepada pelanggan lain, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kepuasan pelanggan memiliki peran dalam keberadaan suatu perusahaan. Selain 

penyebab munculnya loyalitas, juga sebagai kunci untuk mendapatkan 

keuntungan jangka panjang, menumbuhkan citra positif perusahaan dan sebagai 

bentuk keunggulan daya saing yang efektif. 

Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan memang tidak mudah, oleh 

karena itu pihak manajemen perusahaan harus dapat melihat apa yang diinginkan 

oleh pelanggan dan sebagai penyedia jasa, perusahaan harus mampu memberikan 

perhatian pada kualitas pelayanan yang unggul. Pada umumnya pelanggan 

mengharapkan jasa yang mereka konsumsi dapat diterima dan dinikmati dengan 

pelayanan yang baik atau memuaskan. Oleh karena itu perusahaan tentunya 

berupaya untuk memberikan jasa atau pelayanan (service quality) yang baik 

kepada pelanggannya. 

PT. Armex Tiga Serangkai Yang Berada Di Jln. Kenari Selatan 1 Blok A2 

No. 7 Pondok Hijau Permai Bekasi merupakan perusahaan jasa pengiriman 

barang yang harus bersaing dengan perusahaan pengiriman barang lainnya. PT. 

Armex Tiga memiliki servis pengangkutan seperti : 

Port to Port (barang di kirim dari pelabuhan asal sampai ke pulabuhan 

tujuan dan tidak termasuk biaya pemutan dan pembongkaran. Berlaku untuk sewa 

kapa). 
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Cy to Cy (barang di kirim dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan dan ini 

sudah termasuk biaya pemuatan dan pembongkaran). 

Door to Door (barang di ambil dari lokasi pemilik barang dan diantar sampai ke 

lokasi tujuan pengiriman barang). 

Seperti halnya yang telah dilakukan oleh perusahaan penyedian jasa 

pengiriman barang PT. Armex Tiga Serangkai sudah menerapkan kelima aspek 

kualitas pelayanan dalam memuaskan pelangan. Dengan memberikan berbagai 

armada-armada yang berkualitas dan melalui via darat, udara dan laut. Jasa 

pengiriman barang yang ditawarkan oleh PT. Armex Tiga Serangkai merupakan 

jasa yang ditawarkan hampir semua perusahaan yang sedang melakukan proyek-

proyek besar yang akan melalukan pengiriman alat-alat berat. Denga demikian 

PT. Armex Tiga Serangkai harus siap untuk bersaing dengan logistics-logistic 

yang lain. Agara mampu menghadapi persaingan tersebut PT. Armex Tiga 

Serangkai, dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi 

dalam melakukan kegiatannya menyakut kegiatan operasionalnya.Masalah-

masalah tersebut dapat menyebabkan penilaian terhadap pelayanan yang di 

berikan menjadi kurang baik, bahkan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mengatasi kendala 

maupun permasalahan-permasalahan tersebut, salah satunya adalah metode 

menganalisis kualitas pelayanannya.  

Persaingan antara usaha jasa pengiriman barang semakin besar sebagai 

akibat dari semakin banyaknya perusahaan sejenis. dan menjadi sulit untuk 
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perusahaan di bidang jasa pengiriman barang atau ekspedisi untuk 

mempertahankan pelangganya agar tetap menggunakan jasa peusahaan. 

perusahaan jasa pengiriman barang seharusnya memberikan yang terbaik untuk 

para pelanggannya. Dilihat dari jumlah pelanggan yang menggunakan jasa 

pengiriman PT. Armex Tiga Serangkai semala 5 tahun kebelakang. 

Tabel  

Data Pelanggan Perusahaan 5 Tahun Kebelakang 

 

Jumlah Pelanggan Tahun 

2016 94 Pelanggan 

2017 99 Pelanggan 

2018 64 Pelanggan 

2019 61 Pelanggan 

2020 32 Pelanggan 

Tolal 350 Pelanggan 

Sumber: PT. Armex Tiga Serangkai 

Pada Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelangan dari tahun 2016 

sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, diman jumlah pelanggan 

pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan di tahun 2018 hingga tahun 2020 

mengalami penurunan. Naik turunnya angka pelanggan tersebut terjadi karena 

adanya persaingan dari ragam jenis ekspedisi-ekspedisi yang tersedia sesuai 

dengan kualitas pelayanan dan promosi yang dimiliki perusahaan yang mampu 

memenuhi keinginan pelanggannya.  
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Untuk tetap bertahan, perusahaan harus melalukan perubahan strategi, 

misalnya dengan cara melakukan promosi-promosi yang lebih meluas agar 

semakin banyak target-target perusahaan mampuh tertarik dengan jasa pengiriman 

barang pada PT. Armex Tiga Serangkai. Pada dasarnya kepuasan dan tidakpuasan 

pelanggan atas suatu produk/jasa akan berpengaruh pada pola perilaku 

selanjutnya. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan 

besarnya kemungkinan untuk kembali mengunakan jasa pengirimannya lagi. 

Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang harus diperhatikan, salah 

satunya adalah dengan adanya promosi, yang merupakan suatu kegiatan untuk 

mengkonsumsikan, memberi pengetahuan dan keyakinan pelanggan. Pada 

perusahaan ini hanya melakukan promosi dengan membagikan brosur setiap 

berkunjung ke vendor-vendor saja, sehingga kurangnya promosi yang dilakukan 

oleh perusahaan ini. Dengan adanya promosi, bertujuan agar pelanggan dapat 

memahami dengan baik atas produk jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 

sehingga pelanggan tersebut dapat mengambil keputusan untuk menggunakan jasa 

pengiriman barang di perusahaan. 

Beberapa elemen utama yang merupakan pendukung dari promosi, yaitu: 

Periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), publisitas 

(publicity), dan penjualan pribadi (personal selling). Keempat elemen tersebut 

akan menjadi penentu utama efektifitas kegiatan promosi perusahaan. Ekspedisi 

adalah suatau  perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang 

yang harus memenangkan persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu 
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maka perusahaan tersebut harus memahami benar siapa pasar sasarannya sehingga 

dapat dibuat promosi yang tepat. 

Dalam perkembangan selanjutnya untuk lebih meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada para pemakai jasa pelayanan pengiriman barang pada PT. 

Armex Tiga Serangkai, pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan salah 

satu strategi yang dapat menarik konsumen dan menjaga nama baik perusahaan di 

dalam masyarakat. Dari uraian di atas, penulius tertarik untuk melalukan 

penelitian tentang tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan jasa pengiriman 

barang. 

Untuk mengetahui adanya kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa 

pengiriman barang ini digunakan metode observasi dengan angket untuk 

konsumen jasa pengiriman barang pada PT. Armex Tiga Serangkai di Bekasi  

dengan menganalisa harapan konsumen terhadap pelayanan riil.  

Dengan melihat uraian tersebut dapat diketahui apakah harapan konsumen 

sesuai dengan pelayanan riil dari usaha jasa pengiriman barang tersebut sehingga 

kepuasan konsumen dapat tercapi. Maka penulisan skripsi ini diberi judul : 

“ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PT. ARMEX TIGA SERANGKAI” 
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1.2  Pokok Permasalahan 

1.1.1. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak melebar atau meluas maka penulisan hanya 

melakukan penelitian pulau jawa saja.  

1.1.2. Rumusan Masalah 

Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan harus memberikan pelayanan 

yang dapat meningkatkan nilai kepuasan bagi pelanggan. Untuk itu perusahaan 

dituntut untuk mampu mengetahui penilaian terhadap kualitas pelayanan dan 

promosi yang diberikan dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah : 

a. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan? 

b. Seberapa besar pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan? 

c. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap 

kepuasan pelanggan? 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan :  
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a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Armex Tiga Serangkai. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT. Armex Tiga Serangkai. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan dan promosi 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT. Armex Tiga Serangakai.  

 

1.1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

a. Bagi perusahaan : sebagai bahan untuk mengetahui tingkat kualitas 

pelayanan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dan memberikan 

informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegitan perusahaan dimasa yang akan datang. 

b. Bagi peneliti     : berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan tentang meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

c. Bagi pembaca     : mampuh memberikan informasi dan gambaran tentang 

kualitas pelayanan dan promosi yang berpengaruh terhadap peningkatan 

perusahaan dan penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan 

berguna untuk bahan acuan penulisan selanjutnya. 
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1.4  Sistematika Penulisan Skripsi  

 

Dalam menyusun skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) BAB yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

BAB I :PENDAHULUAN, BAB ini membahas tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :LANDASAN TEORI, BAB ini membahas tentang landasan teori 

yang berkaitan dengan pengertian kualitas pelayanan, pengertian 

promosi, pengertian kepuasan pelanggan, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis, hipotensis. 

BAB III :METODE PENELITIAN, BAB ini berisikan variabel penelitian 

dan definisi operasional, waktu dan tempat penelitian, populasi dan 

sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. 

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,  BAB ini berisikan 

Deskripsi dan analisis yang teridiri dari, deskripsi obyek  

penelitian, deskripsi umum responden, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN, BAB ini berisi tentang 

kesimpulan dan saran-Saran hasil yang telah dicapai dalam 

penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

peneliti.



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari bahasa inggris (to manage) yang berarti 

“mengatur”. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan-

perencanaan terhadap suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

  Definisi manajemen menurut James A.F Stoner (1996), dalam bukunya 

Manajemen edisi bahasa Indonesia, Manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengandalkan pekerjaan anggota organisasi 

dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran 

organisasi yang sudah ditetapkan. 

Definisi Manajemen menurut  Handoko (2004), Manajemen adalah 

bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterprestasikan dan 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi
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 perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan 

kepemimpinan dan pengawasan. 

Definisi Manajemen menurut Fayol (1985), Manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan juga pengontrolan 

terhadap sumber daya yang ada agar mencapai semua target secara efektif dan 

efisien. 

Definisi Manajemen menurut Hasibuan (2003), Manajemen dalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. 

Definisi Manajemen menurut Terry dan Smith D.F.M. (2004) dalam 

bukunya Principles of Management, Manajemen adalah suatu proses yang 

membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas,maka penulis menyimpulkan 

bahwa manajemen adalah seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 

dan mengawasi pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen 

Organisasi sangat membutuhkan manajemen karena memang kebutuhan 

utama, ada 3 alasan mengapa manajemen dibutuhkan yaitu : 

1. Untuk mencapai tujuan 

Manajemen dibutuhkan untuk membantu proses dalam mencapai tujuan 

organisasi dan pribadi, karena manajemen terdiri dari pola kegiatan yang 

baik dan berkelanjutan sehingga mampu menganalisis aktifitas-aktifitas 

organisasi untuk mencapai tujuan. 

2. Untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang saling bertentangan 

Manajemen dibutuhkan untuk membuat keseimbangan antara tujuan, 

sasaran-sasaran dan keinginan yang saling bertentangan dari berbagai 

pihak yang memeliki kepentingan dalam organisasi melalui mekanisme 

kerja yang teratur dan terarah dengan pembagian kerja yang jelas. 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi 

Hal ini sangat membutuhkan manajemen agar dapat tercapai efisiensi dan 

efektifitas kerja organisasi, dengan cara mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan benar dan mampu untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan 

yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.3 Proses-Proses Manajemen 

Proses-proses manajemen menurut A.F.Stoner (1996) dalam bukunya 

Manajemen, terdiri dari lima proses antara lain: 
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1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu, 

untuk mencapai sasaran tersebut. Di samping itu rencana merupakan pedoman 

untuk organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, anggota organisasi melaksanakan aktivitas yang 

konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan dan memonitor 

dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan sehingga tidak korektif dapat 

diambil bila kemajuan tidak memuaskan. 

    2.   Mengorganisasikan (organizing) 

Menorganisasikan adalah proses memperkejakan dua orang atau lebih untuk 

bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau 

beberapa sasaran. Sasaran yang berbeda memiliki struktur yang berbeda pula, 

hubungan dan waktu adalah sentral untuk mengorganisasikan aktivitas. 

3. Memimpin (leading) 

Memimpin adalah proses mengarahkan mempengaruhi aktivitas yang 

berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. 

Karyawan membutuhkan motivasi untuk melaksanakan tugas yang menjadi 

kewajibannya, sehingga dapat tercapai tujuan organisasi. 

4. Mengendalikan (controlling) 

Proses ini memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas 

yang direncanakan. Fungsi pengendalian manajemen adalah menetapkan 



14 
 

 
 

standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi ini 

dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila 

ada deviasi yang dideteksi. 

2.2 Pemasaran  

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

Definisi pemasaran menurut Philip (2008) dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran edisi 13 jilid 1, Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial dengan cara yang menguntungkan. 

Definisi Pemasaran menurut William J. Stanton (buku diktat manajemen 

pemasaran 1:2015), Pemasaran adalah sesuatu dan meliputi seluruh sistem yang 

berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai 

dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan pembeli. 

Definisi Pemasaran menurut H. Nystrom (buku diktat manajemen 

pemasaran1:2015), Pemasaran adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa 

dari tangan produsen ke tangan konsumen. 

Definisi pemasaran menurut American Marketing Association (1960), 

Pemasaran adalah pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan yang diarahkan pada 

aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas,maka penulis menyimpulkan 

bahwa pemasaran adalah semua kegiatan manusia yang bertujuan untuk 
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memuaskan kebutuhan melalui pengenalan dan distribusi barang atau jasa dari 

produsen kepada konsumen. 

Menurut Drucker (1973), Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa itu cocok 

dengan pelanggan agar terus menggunakan produk atau jasa itu. 

2.2.2 Perencanaan pemasaran 

Penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran 

meliputi: tujuan, strategi, kebijaksanaan serta taktik yang dijalankan. 

 Meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan- perubahan 

karena situasi dan kondisi perusahaan maupun diluar perusahaan maupun 

diluar perusahaan tidak menentu. 

 Karena tujuan organisasi sudah difokuskan maka dengan perencanaan 

akan menghindari adanya penyimpangan tujuan. 

 Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah 

terfokuskan dengan segala biaya- biayanya. 

 Rencana pemasaran terinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau 

merk. 

Sebagai syarat minimal perencanaan harus berisi bagian-bagian sebagai berikut: 

1. Ringkasan bagi ekskutif Menyajikan pandangan singkat atas rencana yang 

diusulkan agar dapat ditinjau dengan cepat oleh manajemen. 
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2. Situasi pemasaran saat ini menyajikan data latar belakang yang relevan 

mengenai pasar, produk, persaingan dan distribusi. 

3. Analisis ancaman dan peluang mengidentifikasi ancaman dan peluang 

utama yang mungkin mempengaruhi produk. 

4. Sasaran dan isu menentukan sasaran perusahaan untuk produk di bidang 

penjualan, pangsa pasar, laba serta isu yang akan mempengaruhisasaran 

ini. 

5. Strategi pemasaran menyajikan pendekatan pemasaran yangluas, yang 

akan digunakan untuk mencapai sasaran dalam rencana. 

6. Program tindakan menspesifikasikan apa yang akan dilakukan, siapa yang 

akan melakukannya, kapan dan berapa biayanya. 

7. Anggaran laboran laba dan rugi yang diproyeksikan yang meramalkan 

hasil keuangan yang diharapkan dari rencana tadi. 

8. Pengendalian menunjukkan bagaimana kemajuan rencana akan dipantau. 

2.2.3 Implementasi pemasaran 

Adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi 

tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas 

sehari-hari, dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana 

pemasaran. Kegiatan ini dibutuhkan program tindakan yang menarik semua orang 

atau semua aktivitas serta struktur organisasi formal yang dapat memainkan 

peranan penting dalam mengimplementasikan strategi pemasaran. 
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2.2.4 Pengorganisasian kegiatan pemasaran, yaitu: 

 Proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik 

(sarana), agar kegiatan pemasaran yang harus dilaksanakan bisa mencapai 

tujuan yang benar, meliputi: pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab 

dan pelaporan kerja. 

 Tujuan: setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya 

sehingga tidak overlapping pekerjaan 

Bentuk umum dalam departemen pemasaran yang modern, antara lain: 

1. Organisasi fungsional dimana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda 

dikepalai oleh spesialis fungsional: manajemen penjualan, periklanan, riset 

pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, manajemen produk baru. 

2. Organisasi geografik, dimana karyawan bagian penjualan dan pemasaran 

diberi tugas di negara, wilayah atau distrik tertentu. 

3. Organisasi manajemen produk, karyawan ini mengembangkan pemasaran 

dan strategi lengkap untuk produk atau merk tertentu, bila perusahaan ini 

mempunyai banyak produk atau merk yang amat berbeda. 

4. Bila firm yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda 

yang mempunyai organisasi manajemen pasar. Manajer ini bertanggung 

jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk 
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keunggulan utama dari sistem ini adalah bahwa perusahaan 

diorganisasikan disekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan. 

2.2.5 Pengarahan kegiatan pemasaran, yaitu: 

Usaha yang berhubungan dengan segala sesuatu kegiatan pemasaran agar 

semuanya itu dapat dilakukan dengan baik, meliputi: 

1. Pemberian perintah secara baik, harus ada follow up-nya, secara 

senderhana, perlu penjelasan sehingga ada pengertian dan sifatnya harus 

konsultatif. 

2. Motivasi 

3. Kepemimpinan 

4. Dengan pengarahan segala kegiatan yang menyimpang akan terdeteksi dan 

pimpinan dapat memberikan motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang 

sesuai dengan harapan serta agar terjadi harmonisasi antar anggota 

organisasi/firm. 

2.2.6 Pengkoordinasian kegiatan pemasaran, : 

Usaha meng-sinkronkan dan menyatukan segala kegiatan pemasaran 

dalam organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien. 

Cara-cara menjalankan koordinasi yang efektif, dengan berbagai cara, yaitu: 

 Diadakan prosedur yang terang dan jelas dan ditentukan tanggal 

penyelesaian (dead line). 
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 Koordinasi dilakukan secara formal melalui pimpinan staff pembantu, 

penitia maupun pejabat penghubung tetap dilakukan kontak tidak formal. 

 

2.3 Manajemen Pemasaran 

2.3.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Definisi manajemen pemasaran menurut Philip (1999) dalam bukunya 

manajemen pemasaran edisi bahasa Indonesia, manajemen pemasaran adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta 

penyaluran gagasan,barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Dharmmesta dan 

Handoko(1982), manjamen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahannya, 

berkembang, dan mendapatkan laba. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Alma (2009), manjemen 

pemasaran adalah merencanakan, pengarahan dan pengawasan seluruh kegiatan 

pemasaran perusahaan ataupun bagian dipemasaran. 

Definisi manajemen pamasaran menurut Kotler dan Amstrong (2002:14), 

manajemen pemasaram adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 
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perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi dari pelanggan untuk 

berkembang serta mendapatkan keuntungan. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa manjemen pemasaran dapat di simpulkan sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, 

barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan 

individu dan organisasi. 

 

2.4 Kualitas Pelayanan  

2.4.1 Pengertian Kualitas Pelayanan  

Menurut Suwithi Dalam Anwar (2002:84) “  Kualitas pelayanan adalah 

mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal 

maupun pelanggan eksernal berdasarkan standar prosedur pelayanan”. 

Menurut Kotler (2000:25) “ Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang 

tersembunyi. 

Menurut Tjiptono (2011:59) “ Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingakat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
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 Menurut Utami (2006) “ Kualitas layanan juga merupakan konstruk yang 

kompleks, dan paling di investigasikan pada disiplin atau keistimewahan. 

Menurut Lovelock (2002:87) “ Menyatakan bahwa kualitas layanan adalah 

perspektif konsumen dalam jangka pajang dan merupakan evaluasi kognitif  dari 

transfer jasa. 

 

Kualitas pelayanan adalah tingkatan layanan yang berkaitan dengan 

harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Pelayanan sebuah aktifitas atau 

tindakan interaksi pihak pemberi dan pihak penerima, layanan yang ditawarkan 

oleh pihak pemberi secara tidak berwujud sehingga tidak dapat dirasakan oleh 

fisik. 

2.4.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut parasuraman dalam 

Lupiyoadi (2006:182), yaitu : 

1. Bukti Fisik (Tangibles) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan, kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan dan lingkungan sekitar adalah bukti 

fasilitas fisik/gedung dan lainnya. 

2. Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan cepat, tepat, akurat, dan terpercaya. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berati ketepapatan 
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waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap yang simpatik, 

dan dengan akurasi yang tinggi. 

3. Daya Tangkap (Responsiveness) yaitu daya tanggap perusahaan dalam 

memberi layanan bagi pelanggan dan memberikan jasa dengan sigap dan cepat 

dalam melayani menangani transaksi dan penanganan keluhan pelanggan.  

4. Jaminan (Assurance) yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada 

perusahaan. Variabel ini terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5. Empati (Empathy) yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatikan pribadi dan pemahaman atas kebutuhan 

individu oleh para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengetian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memehui kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

 

2.4.3 Teori Kualitas Pelayanan 

Menurut Garvin (dalam lovelock, 1994; ross,1993), ada lima macam 

perspektif kualitas yang biasa digunakan yaitu : 

1. Transcendental approach 

Kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat 

dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia 
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seni, misalnya seni musik, seni drama, seni tari dan seni rupa. Meskipun 

demikian suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui 

pernyataan-pernyataan maupun pesan-pesan komunikasi. 

2. Product- based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau 

atribut yang dimiliki produk. Pandangan ini bersifat obyektif, maka kita 

dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi 

individual. 

3. User-based approach 

Pendekatan ini didasarkan pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

Prespektif  yang subyektif dan demand-oriented ini juga menyatakan 

bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan 

keputusan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-based approach 

Prespektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian atau sama dengan persyaratan(conformance to 

requiremenst). Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya 



24 
 

 
 

bersifat operation-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang sering kali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, 

bukan konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-based approach  

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga, dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai afforadable excellence. Kualitas presfektif ini 

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli(best buy). 

 

2.4.4 Karakteristik Pelayanan 

Menurut Kotler (Tjijptono, 2014) secara garis besar karakteristik jasa 

terdiri dari : 

1. Intangibility : jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu 

objek, alat atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja(performance) atau usaha. Oleh karena itu jasa 

tidak dapat dilihat, dirasa,dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan 

dikonsumsi. 
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2. Inseparability : barang biasanya diproduksi kemudian dijual 

laludikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

3. Heterogeneity/variability/inconsistency : jasa bersifat sangat variabel 

karena merupakan non-standardized output, artinya terdapat banyak 

variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan 

dimana jasa tersebut diproduksi. 

4. Perishability : berarti jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama. 

5. Lack of Ownership : merupakan perbedaan dasar antara barang dan jasa. 

Pada pembelian barang konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan 

dan manfaat produk yang dibelinya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, 

pelanggan hanya akan memiliki akses personal dan dengan jangka waktu 

yang terbatas.  

Pelayanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan 

aspek-aspek lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Fitzsimmons dan Fitzsimmons 

(2006), menyebutkan adanya empat karakteristik pelayanan, yaitu: 

1. Partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan; kehadiran pelanggan 

sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian 

untuk mendesain fasilitas. Kondisi yang demikian tidak ditemukan pada 

perusahaan manufaktor yang tradisional. Kehadiran secara fisik pelanggan 

di sekitar fasilitas pelayanan tidak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur. 
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2. Kejadian pada waktu yang bersamaan (simultaneity); fakta bahwa 

pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan, sehingga pelayanan 

tidak disimpan. Ketidakmampuan untuk menyimpan pelayanan ini 

menghalangi penggunaan strategi manufaktur tradisional dalam 

melakukan penyimpanan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. 

3. Pelayanan langsung digunakan dan habis (service perishability);pelayanan 

merupakan komoditas yang cepat habis. Hal ini dapat dilihat pada tempat 

duduk pesawat yang habis, tidak muatnya ruangan rumah sakit atau hotel. 

Pada masing-masing kasus telah menyebabkan kehilangan peluang. 

4. Tidak berwujud (intangibility); pelayanan adalah produk pikiran yang 

berupa ide dan konsep. Oleh karena itu, inovasi pelayanan tidak bisa 

dipatenkan. Untuk mempertahankan keuntungan dari konsep pelayanan 

yang baru, perusahaan harus melakukan perluasan secepatnya dan 

mendahului pesaing. 

5. Beragam (heterogenity); kombinasi dari sifat tidak berwujud pelayanan 

dan pelanggan sebagai partisipan dalam penyampaian sistem pelayanan 

menghasilkan pelayanan yang beragam dari konsumen ke konsumen. 

Interaksi antara konsumen dan pegawai yang memberikan pelayanan 

menciptakan kemungkinan pengalaman kerja manusia yang lebih lengkap. 

 

2.4.5 Konsep-konsep Kualitas Pelayanan 

Konsep-konsep dalam kualitas pelayanan adalah : 

1. Kemampuan (ability) 
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Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi 

yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public relations 

sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar 

perusahaan. 

2. Sikap (attitude) 

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan. 

3. Penampilan (appreance) 

Penampilan adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik saja 

maupun non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak lain. 

4. Perhatian (attention) 

Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. 

5. Tindakan (action) 

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan. 

6. Tanggung jawab (accountability) 
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Tanggung jawab adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan 

sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan 

kerugian atau ketidakpuasaan pelanggan. 

 

2.4.6 Faktor-Faktor Utama Kualitas Pelayanan 

Menurut parasuman (1985) dalam Fandy Tjiptono (2017:69), sepuluh 

faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan meliputi : 

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performace) 

dan kemampuan untuk di dipercaya (dependability). Selain itu juga berarti 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang di sepakati. 

2. Responsivenses, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence, artinya setiap orang dalam perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

jasa tertentu. 

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-

lain. 

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan 

yang dimiliki para contact persononnel (seperti resepsionis, operator 

telepon, dan lain-lain) 
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6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengar saran dan 

keluhan pelanggan. 

7. Cradibility, yaitu sifat jujur yang dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contoct 

personnel, dan interaksi dengan pelanggan. 

8. Security, yaitu aman dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial 

(financial security) dan kerahasiaan (confidentiality). 

9. Understanding/knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit 

palsu). 

 

2.4.7 Proses Pelayanan 

Pelayanan tercipta karena adanya proses pemberian pelayanan tertentu dari 

pihak penyedia pelayanan dan pihak yang dilayani. Ada dua hal penting dalam 

proses pelayanan, yaitu : 

a. Penyedia layanan adalah pihak yang dapat memberikan pelayana tertentu 

kepada pelanggan baik dalam bentuk produk (goods) dan jasa (service). 
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Dalam prakteknya para pengusaha sering mengertikan penyedia layanan 

sebagai pihak yang mampu memberikan nilai tambah yang nyata kepada 

konsumen, baik dalam bentuk barang atau jasa. Penyedia layanan dibagi 

menjadi dua sisi, yaitu sisi layanan untuk kegiatan komersial dan non 

komersial. Kegiatan yang bertujuan komersial bermotifkan mencari laba 

(profit motive), pihak-pihak yang termasuk kedalam kelompok penyedia 

misalnya usaha perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik 

negara. Kegiatan yang tidak bertujuan komersial atau disebut kegiatan 

yang tidak bermotifkan mencari laba atau disebut juga usaha nirlaba (non 

profit motive) yang termasuk kelompok penyedia adalah perseorangan, 

badan-badan swasta dan badan pemerintah yang bergerak dibidang 

pelayanan umum, antara lain yang bergerak dibidang pendidikan , 

kesehatan, keagamaan dan sebagainya yang bertujuan sosial. 

b. Penerima layanan adalah pihak yang menerima suatu nilai tambah nyata 

dari penyediah layanan. Dalam prakteknya, para pengusaha seringkali 

mengertikan penerima layanan sebagai pihak yang menerima suatu nilai 

tambah nyata dari penyediah layanan. Penerima layanan yang populer 

disebut sebagai konsumen atau pelanggan yang dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok, yaitu pelanggan internal dan pelanggan external. Pelanggan 

internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa 

atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau 

pembuatan barang, sampai dengan pemasaran dan penjualan dan 

pengadministrasian. Mereka adalah direksi, manajer, pimpinan bagian, 
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pimpinan seksi, dan para pegawai organisasi kormesial (perusahaan), 

pengurus dan pegawai organisasi nirlaba, pegawai pada instansi 

pemerintah. Pelanggan external adalah semua orang yang berada diluar 

organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari 

organisasi (perusahaan). 

2.4.8 Manfaat Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dirasakan pelanggan tentu 

akan menimbulkan manfaat-manfaat dan berkesan terhadap pelanggan . 

a. Manfaat bagi perusahaan, diantaranya : 

1. Pelanggan akan kembali menggunakan jasa kita. 

2. Menciptakan nilai positif perusahaan. 

3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 

b. Manfaat bagi pelanggan, diantaranya : 

1. Kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. 

2. Mengurangi keluhan dari pelanggan. 

3. Pelanggan akan menjadi loyal kepada perusahaan. 

 

2.4.9 Kualitas Pelayanan Menurut Harapan Pelanggan 

Menurut Valarie Zeithaml dan Mary Bitner, tingkatan kualitas pelayanan 

yang diharapkan oleh pelanggan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :  
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1. Desired service → tingkatan ini adalah harapan pelanggan terkait 

pelayanan yang diinginkan, yaitu kepercayaan pelanggan tentang 

pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang seharusnya diterima. 

2. Adequat service → tingkatan ini adalah ketika pelanggan menerima 

pelayanan, hal ini juga berkaitan dengan kemampuan suatu perusahaan 

untuk dapat memenuhi permintaan pelayanan dari pelanggan tersebut. 

2.5 Pengertian Promosi   

Suryana (2002:122) “ Promosi adalah cara mengkomunikasikan barang 

dan jasa yang ditawarkan agar konsumen mengenal dan membeli. 

Tjiptono (2014) “ Promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran artinya 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Irwan (2005:349) “ Promosi adalah arus informasi atau persuai satu arah 

untuk mengarahkan seorang atau organisasi terhadap tindakan yang menciptakan 

pertukaran dalam pemasaran. 

Rambat Lupiyoadi (2006:120) “ Promosi adalah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanankan oleh peusahaan dalam 

memasarkan produk jasa. kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat 
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untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Kotler (2010:496) “ Promosi adalah dimana perusahaan berusaha untuk 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen baik secara langsung 

atau tidak langsung tentang suatu produk dan merek yang mereka jual.  

promosi adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa untuk 

meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang dan jasa sutau 

perusahaan, untuk mambujuk dan mengingatkan konsumen baik secara langsung 

atau tidak langsung tentang suatu produk perusahaan. 

2.5.1 Jenis-Jenis Promosi 

Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa promotion mix adalah 

promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan 

dan membangun hubungan pelanggan yang terdiri dari :  

iklan (advertising) adalah penyajian informasi non personal tentang suatu 

produk, merek, perusahaan, atau toko yang dilakukan dengan bayaran tertentu. 

iklan dapat disajikan melalui berbagai macam media, seperti : tv, radio, cetakan 

(majalah, surat kabar), dan macam-macam lainnya. 

Promosi penjualan (sales promotion) adalah insentif-insentif jangka 

pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan jasa. Banyak jenis promosi 

penjualan termasuk di dalamnya penurunan harga temporer melalui kupon, rabat, 

dan undian. 
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Penjualan pribadi (personce selling) yaitu presntasi personal oleh tenaga 

penjualan dengan tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan 

dengan pelanggan. Bentuk promosi yang digunakan mencakup : presentasi, 

pameran dagang, dan program insentif. 

Hubungan masyarakat (public relations) adalah suatu usaha dari 

rancangan program guna memperbaiki, mempertahankan, atau melidungi 

perusahaan ataupun citra produk. 

penjualan langsung (direct marketing) yaitu hubungan langsung dengan 

sasaran konsumen dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan segera dan 

membina hubungan yang abadi dengan konsumen. bentuk promosi yang 

digunakan mencakup katalog, pemasaran telepon, kios, internet, pemasaran 

seluler. 

2.5.2 Tujaun Promosi  

Kegiatan promosi yang dilakukan berfungsi untuk menyebar luaskan 

informasi dan mendapatkanperhatian, menciptakan dan menumbuhkan keinginan, 

serta mengembangkan keinginan pelanggan untuk membeli produk yang 

ditawarkan. 

Menurut Kismono, perusahaan perlu menetapkan tujuan promosi yang 

akan membatu tercapainya tujuan perusahaan secara lebih luas. Program-program 

promosi dapat didasarkan atas satu atau lebih tujuan berikut ini : 

1. Memberikan informasi  
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Memberikan informasi kepada pelanggan potensial tentang produk yang 

ditawarkan, dimana pelanggan memerlukan informasi-informasi tersebut dalam 

pengambilan keputusan pembeliannya.  

2. Meningkatkan penjualan  

Meningkatkan penjualan perusahaan dapat merancang promosi penjualan 

dengan memberikan kupon belanja, sampel produk dan sebagainya. 

3. Menstabilkan Penjualan  

Pada saat pasar lesu perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi agar 

tingkat penjualan perusahaan tidak mengalami penurunan yang berarti. 

4. Memposisikan produk 

Perusahaan perlu memposisikan produksinya dengan menekankan keunggulan 

produknya dibandingkan produk pesaing. 

2.6 Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Menurut  Walker, Et Al. (2001:35) “ Kepuasan pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. 

Menurut Kottler (2005) “ Kepuasan adalah jumlah atribut dari produk atau 

jasa yang dipakai. 

Menurut Veloutsou (2005) “ dalam penelitiannya menjelasakan mengenai 

produk ada perbedaan antara kepuasan pelanggan barang dan jasa. Perbedaan 
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antara barang berwujud dan tidak berwujd menjadi berbagai faktor kepuasan 

pelanggan, dan itulah sebabnya mereka harus diperlakukan terpisah dan berbeda. 

Menurut Kandampully (2002) “ Kepuasan pelanggan sangat penting bagi 

setiap organisasi, baik sektor jasa ataupun sektor barang, oleh karna itu tidak 

setiap waktu produsen dapat memuaskan pelanggan. karena ada begitu banyak 

pelanggan yang menggunakan produk dan setiap pelanggan menggunakan secara 

berbeda. 

Menurut Kurniawan (2010:48) “ ketika informasi seperti produk diskon 

dan penawaran khusus lainnya pada produk yang berbeda perjalanan di 

masyaratakat, dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. 

Kepuasan Pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dipenuhi dengan baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan 

bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 

Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. 

 

2.6.1 Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

1) Kualitas produk atau jasa “ Pelanggan akan merasa puas jika produk 

yang digunakannya berkualitas. Pelanggan paasti menuntut anda untuk 

menyediakan produknya yang bermutu sesuai dengan pengorbanan yang 
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dilakukannya untuk memperoleh produk anda. Untuk itu tingkatakan terus 

kualitas produk dan jasa anda. 

2) kualitas pelayanan “ pelanggan anda ingin dilayani dengan baik sesuai 

yang diharapkannya, terutama bagi perusahaan di bidang jasa, sangat penting 

untuk memperhatikan kualitas pelayanan, karena berpengaruh terhadap persepsi 

pelanggan terhadap bisnis anda. Pelanggan yang puas kemungkinan besar akan 

kembali menggunakan produk/jasa nya kembali. 

3) emosional “ ada pelanggan yang merasa puas secara emosional setelah 

menggunakan produk/jasa anda. Pelanggan merasa jika orang lain akan merasa 

kagum padanya. Kepuasan tersebut berkaitan dengan nilai sosial yang membuat 

pelanggan bangga dan puas dengan suatu merek tertentu. 

4) harga “ kepuasan pelanggan juga ditentukan oleh harga pelanggan akan 

membandingkan harga antara beberapa brand. Jika produk/jasa anda memiliki 

harga relatif lebih murah tapi memiliki kualitas, maka pelanggan akan merasa 

puas. Bisnis akan bernilai lebih di mata pelanggan jika harganya sebanding 

dengan kualitas. 

 

2.6.2 Strategi Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, antara lain :  
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1). Strategi pemasaran beruapa relationship marketing diaman  suatu 

transaksi antara penjual dan pembeli berkelanjutan dan tidak berakhir setelah 

proses penjulan selesai. Dengan membuat daftar nama pelanggan, mencakup 

catatan penting mengenai pelanggan yang dianggap perlu dibina, hubungan 

jangka panjang. 

2). Strategi superior customer service merupakan strategi perusahaan yang 

berorientasi untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik dari para pesaing. Hal 

ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha 

yang gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan 

akan memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. 

3). Strategi unconditional service guarantee strategi ini berintikan 

komitmen untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang pada gilirannya 

akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan 

kinerja perusahaan. 

4). Strategi peningkatan kinerja perusahaan meliputi berbagai upaya 

seperti, melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut 

komunikasi, kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur 

kemampuan untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi 

karyawan. 

5). Menerapkan quality function deployment yaitu praktek untuk 

merancang proses sebagai anggapan terhadap kebutuhan pelanggan. 
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 Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. Kotler 

(2004) mengidentifikasi empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan :  

1) Sistem keluhan dan saran  

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan 

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelanggannya 

guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka . media 

yang digunakan bisa berupa kotak saran yang ditempakan di Lokasi-lokasi 

strategis (yang bisa diisi langsung maupun yang dilewati pelanggan), kartu 

komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang dikirim via pos kepada 

perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, websites, dan lain-lain. 

2) Ghost shopping  

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan memperkerjakan beberapa orang ghost shopping untuk 

berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staf 

penyedian jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Biasanya 

para ghost shopper diminta mengamati secara seksama dan menilai cara 

perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, 

menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

3) Lost customer analysis  

Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami 
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mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/ 

penyempurnaan selanjutnya. 

4) Survei kepuasan pelanggan  

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei (McNeal & Lamb, 1992), baik survei melalui pos, telepon, 

email, websites, maupun wawancara langsung. Melaui survei perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan 

dan juga akan memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya. 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan pelanggan sangat 

penting bagi tiap-tiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan persaingan. Dengan 

memberikan pelayanan yang bermutu maka akan menciptakan loyalitas pelanggan 

yang akan berpengaruh pada kemajuan perusahaan. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Tabel 1 Penelitian Terdahulu  

no Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian 

1. Putri Andri 

Yani/ 

Fakultas 

Ekonomi 

Analisis 

Pengaruh 

Promosi dan 

Kualitas 

Promosi 

Kualitas 

Pelayanan 

 

 Berdasarkan analisis yang 

telah diuraikan diatas, 

diketahui bahwa nilai 

koefisien dari variabel 
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Bisnis dan 

Islam 

Universitas 

Islam 

Negri 

Raden 

Intan 

Lampung/ 

2018. 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Minat Calon 

Nasabahh 

pada BRI 

Syariah 

Kantor 

Cabang 

Kedaton 

Bandar 

Lampung) 

Keputusan 

Minat 

 

promosi (X1) bernilai 

positif yaitu 0,843 dan 

pada hasil uji R square 

promosi berpengaruh 

0,696 atau 69,6% dalam 

pengambilan keputusan 

minat calon nasabah. Jadi, 

variabel promosi 

berpengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap 

minat calon nasabah pada 

tabungan Impian iB BRI 

Syariah. 

 Berdasarkan analisis yang 

telah diuraikan diatas, 

diketahui bahwa nilai 

koefisien dari variabel 

kualitas pelayanan bernilai 

positif yaitu 0,843 dan 

pada hasil uji R square 

kualitas pelayanan 

berpengaruh 0,297 atau 

29,7% dalam pengambilan 
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keputusan minat calon 

nasabah. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil jawaban 

responden kualitas 

pelayanan yaitu 

mempunyai nilai tertinggi 

39,7 % responden 

memberikan jawaban 

setuju yang berpengaruh 

terhadap keputusan minat 

calon nasabah tabungan 

Impian iB BRI Syariah. 

Sehingga hipotesis H2 

diterima. 

 Berdasarkan tabel 

Adjusted R Square dapat 

diketahui bahwa nilai R 

Square = 0,752 atau 

75,2%. Dengan adanya 

nilai R Square sebesar 

75,2% artinya terdapat 

hubungan yang signifikan 

promosi dan kualitas 
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pelayanan terhadap 

keputusan minat calon 

nasabah pada tabungan 

Impian iB. Sehingga 

hipotesis H3 diterima. 

Sedangkan sisanya 24,8% 

dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk 

dalam variabel penelitian. 

Secara keseluruhan 

promosi dan kualitas 

pelayanan yang diterapkan 

oleh BRI Syariah sudah 

cukup baik atau sesuai 

dengan konsep ekonomi 

islam, seperti promosi yang 

tidak melanggar norma-

norma Islam, karena 

mampu menampilkan iklan 

yang menarik, tidak 

menipu dan berbohong, 

tidak menjelek-jelekkan 

produk lain,tidak 
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melebihlebihkan, tidak 

melakukan sumpah-

sumpah yang berlebihan, 

transparan serta 

memberikan pelayanan 

dengan baik. 

2. Angga 

Febrian/ 

Fakultas 

Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Lampung/ 

2016 

Analisis 

Pengaruh 

Bauran 

Pemasaran 

dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Mobil Pada 

PT Astra 

Internasional 

Isuzu 

Lampung 

Bauran 

Pemasaran 

Kualitas 

Pelayanan 

 

Keputusan 

Pembelian 

 Kinerja dimensi Bauran 

Pemasaran (product, price, 

promotion, place, people, 

phsycal evidence dan 

process) berpengaruh 

signifikan terhadap dan 

Kualitas Pelayanan 

(reliability, tangible, 

empaty, asurance, 

responsiveness) pada PT. 

Astra Internasional Isuzu 

Lampung. 

 Kinerja dimensi Bauran 

Pemasaran (product, price, 

promotion, place, people, 

phsycal evidence dan 

process) dan Kualitas 
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Pelayanan (reliability, 

tangible,empaty, asurance, 

responsiveness) 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli 

mobil Isuzu pada PT. Astra 

Internasional Isuzu 

Lampung. 

Kinerja dimensi Bauran 

Pemasaran (product, price, 

promotion, place, people, 

phsycal evidence dan 

process) dan Kualitas 

Pelayanan (reliability, 

tangible,empaty, asurance, 

responsiveness) telah 

memperlihatkan 

kemampuan PT. Astra 

Internasional Isuzu 

Lampung dalam 

mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen. 
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3. Apriwati 

Sholihat/ 

Fakultas 

Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu 

Politik 

Universitas 

Riau/ 2018 

Pengaruh 

Promosi 

Penjualan 

dan Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Keputusan 

pembelian di 

Krema 

Koffie 

Promosi 

Penjualan 

Kualitas 

Pelayanan 

 

Keputusan 

Pembelian 

 Terdapat pengaruh 

promosi penjualan (X1) 

secara parsial terhadap 

keputusan pembelian (Y) 

di Krema Koffie. Secara 

parsial hasil uji promosi 

penjualan (X1) diperoleh 

nilai thitung sebesar 7,075 

dengan tingkat signifikan 

0,000 dengan 

menggunakan batas 

signifikan 0,05 nilai 

signifikan tersebut lebih 

kecil dari tarif 5%. Maka 

terbukti terdapat pengaruh 

promosi penjualan secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian di Krema 

Koffie. 

 Terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan (X2) secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian (Y) diKrema 
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Koffie. Berdasarkan hasil 

uji kualitas pelayanan (X2) 

secara parsial diperoleh 

thitung sebesar 7,075 

dengan tingkat signifikan 

0,000 dengan 

menggunakan batas 

signifikan 0,05 nilai 

signifikan tersebut lebih 

kecil dari tarif 5%. Maka 

terbukti terdapat pengaruh 

kualitas pelayanan secara 

parsial terhadap keputusan 

pembelian di Krema 

Koffie. 

Terdapat pengaruh promosi 

penjualan dan kualitas 

pelayanan secara simultan 

terhadap keputusan 

pembelian(Y) di Krema 

Koffie. Berdasarkan hasil 

perhitungan nilai Fhitung = 

52,699 dengan nilai 
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Sumber : Data Diolah 2020 

2.8  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikian menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu analisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Armex Tiga Serangkai. Dalam penelitian 

ini model hubungan antara variabel bebas yaitu variabel kualitas pelayanan dan 

promosi yang dilakukan PT. Armex Tiga Serangkai kemudian variabel terikat 

adalah kepuasan pelanggan. 

 

     H1 

     H3 

    H2 

signifikan sebesar 

0,000<0,05 dari hal ini 

terbukti bahwa promosi 

penjualan dan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

secara simultan 

(bersamaan) terhadap 

variabel keputusan 

pembelian (Y) di Krema 

Koffie. 

Kualitas  

Pelayanan  

(X1) 

 

 

 

Promosi  

(X2) 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 
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Keterangan :  

H1 :  Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

H2 : Pengaruh Promosi (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

H3 : Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) dan Promosi (X2) terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y)        

 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotensi penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3. Bahwa kualitas pelayanan dan promosi secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan Signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

 a. Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel yang diperngaruhi atau 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah Kepuasan pelanggan. 

 Kepuasan Pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, 

harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi dengan baik. 

 b. Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X1)
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 dan promosi (X2) Kualitas Pelayanan (X1)  adalah tingkatan layanan 

yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. 

Promosi (X2)  adalah cara mengkomunikasikan barang dan jasa 

untuk meningkatkan kegiatan pemasaran dalam hal memasarkan barang 

dan jasa suatau perusahaan. 

3.1.2 Definisi Operasional  

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Pengukuran 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

kualitas 

pelayanan adalah 

tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat 

keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi 

keinginan 

pelanggan.  

1. Tampilan 

(Tangibles) fasilitas 

pelayanan yang 

memadai seperti 

kendaraan, 

kebersihan, dan 

tempat. 

2. Kehandalan 

(Reability) 

perusahaan 

memberikan 

pelayanan yang 

proesional yaitu 

cepat, tepat, akurat, 

dan adil untuk 

Skala Likert  
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pelanggan. 

3. Daya Tangkap 

(Responsiveness) 

perusahaan dapat 

cekatan, sigap dan 

cepat dalam 

melayani keluhan 

pelanggan dan 

amanah dalam 

melakukan transaksi. 

4. Jaminan (Assurance) 

perusahaan 

menjamin keamanan 

barang yang akan 

dikirim dan segera 

memperoses, 

menindak lanjuti 

apabila terjadi 

kesalahan. 

5. Empati (Emphathy) 

perhatian perusahaan 

dalam menanggapi 

permintaan 
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pelanggan dan 

menjalin komunikasi 

yang baik untuk 

kenyamanan 

pelanggan. 

 

Promosi 

(X2) 

Promosi adalah 

arus informasi 

atau persuasi satu 

arah untuk 

mengarahkan 

seorang atau 

organisasi 

terhadap tindakan 

yang 

menciptakan 

pertukaran dalam 

pemasaran. 

1. Periklanan 

(Advertising) 

perusahaan 

melakukan promosi 

dengan 

menggunakan 

brosur, internet 

sesuai dengan pasar 

sasara. 

2. Promosi penjualan 

(Sales promotion) 

perusahaan 

memberikan diskon, 

kupon, dan events 

yang menarik. 

3. Penjualan pribadi 

(Personal selling) 

Skala Likert  
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perusahaan 

menawarkan produk 

atau jasa dengan 

persentation, trade 

show dan intensive 

program. 

4. Hubungan 

masyarakat (Public 

Relation) perusahaan 

melakukan kegiatan 

pameran, event, 

kegiatan amal dan 

kegiatan lain dalam 

mempertahankan 

atau melindungi 

perusahaan. 

5. Penjualan langsung 

(Direct Marketing) 

perusahaan secara 

langsung 

memberikan 

penjelasan mengenai 

produk atau jasa 
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yang ditawarkan. 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Kepuasan 

Pelanggan adalah 

ketika informasi 

seperti produk, 

jasa, diskon dan 

penawaran 

khusus lainnya 

pada produk yang 

berbeda 

perjalanan di 

masyarakat, dapat 

meningkatkan 

tingkat kepuasan 

pelanggan. 

1. Perasaan puas (dalam 

arti puas akan produk 

dan pelayanannya). 

2.  Terpenuhinya 

harapan pelanggan. 

3.  Tidak ada komplain 

atau keluhan dari 

pelanggan. 

4. Kenyamanan yang 

dirasakan oleh 

pelanggan. 

5. Pelanggan loyal dan 

memberikan referensi 

yang baik terhadap 

pelayanan kepada 

orang lain. 

Skala Likert 

  Sumber : Data Diolah 2020 

3.1.3 Instrumen Penelitian  

Metode pengumpulan data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan 

dengan cara membagikan kuisioner kepada pelanggan PT. Armex Tiga Serangkai 

yang telah menggunakan jasa pengiriman barang, dokumen dan lain-lain. 
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Kuisioner adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan menyebar 

angket, sehingga dalam waktu relatif singkat dapat menjangkau banyak 

responden.  

Kisi- kisi dari ketiga instrumen disajikan sebagai berikut : 

Variabel Indikator Instrumen 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Tampilan (Tangibles) 

2. Kehandalan (Reability) 

3. Daya Tangkap 

(Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Emphathy) 

a. fasilitas 

pelayanan yang 

memadai seperti 

kendaraan, 

kebersihan, dan 

tempat. 

b. pelayanan yang 

proesional yaitu 

cepat, tepat, 

akurat, dan adil 

untuk pelanggan. 

c. sigap dan cepat 

dalam melayani 

keluhan 

pelanggan dan 

amanah dalam 

melakukan 
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transaksi. 

d. menjamin 

keamanan barang 

yang akan 

dikirim dan 

segera 

memperoses, 

menindak lanjuti 

apabila terjadi 

kesalahan. 

e. menanggapi 

permintaan 

pelanggan dan 

menjalin 

komunikasi yang 

baik untuk 

kenyamanan 

pelanggan. 

 

 

Promosi  

1. Periklanan (Advertising) 

2. Promosi Penjualan 

 (Sales promotion) 

3. Penjualan Pribadi  

a. promosi dengan 

menggunakan 

brosur, internet 

sesuai dengan 
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(Personal Selling) 

4. Hubungan Masyarakat  

(Public Relation) 

5. Penjualan langsung  

(Direct Marketing) 

pasar sasara. 

b. memberikan 

diskon, kupon, 

dan events yang 

menarik 

c. menawarkan 

produk atau jasa 

dengan 

persentation, 

trade show dan 

intensive 

program. 

d. melakukan 

kegiatan 

pameran, event, 

kegiatan amal 

dan kegiatan lain 

dalam 

mempertahankan 

atau melindungi 

perusahaan. 

e. memberikan 

penjelasan 
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mengenai produk 

atau jasa yang 

ditawarkan. 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

1. Perasaan Puas 

2. Terpenuhinya harapan 

pelanggan. 

3. Tidak ada komplain atau 

keluhan dari pelanggan. 

4. Kenyamanan yang 

dirasakan oleh pelanggan. 

5. Pelanggan loyal dan 

memberikan referensi 

yang baik terhadap 

pelayanan kepada orang 

lain. 

a. Puas akan 

produk dan 

pelayanannya 

b. Harapan 

pelanggan 

terpenuhi 

dengan baik 

c. Disaat 

menggunakan 

pelayanan 

pelanggan puas. 

d. Memberi 

informasi baik 

terhadap 

pelayanan 

kepada 

pelanggan baru. 
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Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. 

Pengukuran variabel penelitian dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala 

Likert. Adapun skor yang diberikan pada jawaban setiap responden dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel  Kriteria Jawaban 

Keterangan Arti Angka 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

KS Kurang Setuju 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber : Skala Likert 

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Waktu Penelitian  

 Dilakukan kurang lebih 3 bulan  

3.2.2 Tempat Penelitian  

 PT. Armex Tiga Serangkai, Jln. Kenari selatan 1 Rt/Rw 002/024. 

Pengasinan. Kecamatan Rawalumbu. Kota Bekasi Timur.  
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3.3 Populasi Dan Sample 

       1.  Populasi  

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana 

elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang 

diperlukan. Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah 

pelanggan PT. Armex Tiga Serangkai. Jumlah populasi berdasarkan data 

pelanggan dari 5 tahun kebelakang (2015-2020). 

      2. Sampel  

Sample adalah sebagian dari populasi. Sampel merupakan bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan 

dilakukan 50 responden, sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus slovin sebagai 

berikut :  

𝑛 = 𝑁 (1 + 𝑁 𝑒2) 

  Keterangan :  

   n = Jumlah sampel minimal 

   N = Jumlah Populasi 

               e2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan  
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Hasil Hitungan Rumus Slovin  

n = 175 (1 + 175. 0,052) 

n = 175 (1+175. 0,0025) 

n = 175 (1 + 2,5) 

n = 175 . 3,5 

n = 50  

pengambilan sampel ini di batasi toleransi kesalahannya sebesar (0,05) 

 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka-angka atau 

bilangan tetapi berupa keterangan atau informasi serta ketrampilan, aktivitas, sifat, 

dan sebagainya. Dalam hal ini data kualitatif antara lain data-data mengenai 

sejarah perkembangan perusahaan dan responden. 

2. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang diukur dan biasanya berupa angka-angka 

bilangan. Dalam hal ini antara lain data tentang ukuran populasi dan sebagainya. 
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3.4.2 Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data primer dalam 

penelitian ini, data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari jawaban 

responden melalui kuisioner yang diberikan pada pelanggan PT. Armex Tiga 

Serangkai. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Penelitian Pustaka 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui media cetak 

dengan cara membaca buku referensi, makalah seminar, skripsi, catatan kuliah 

dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. 

3.5.2 Penelitian Lapangan 

Peneliti mengumpulkan data yang berupa informasi yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti untuk menjawab rumusan masalah baik yang 

bersiat deskriptif maupun verifikatif selain itu untuk membuktikan apa hipotesis 

penelitian diterima atau ditolak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif dan verifikati. Untuk metode verifikatif penelitian menggunakan 

angket atau kuesioner. 

a. Kuesioner (Angket) 

Teknik yang dilakukan dengan cara menyebarkan sejumlah daftar 

pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya. Teknik yang 

digunakan oleh penelitian adalah kuesioner tertutup, yaitu pertanyaan yang 
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tidak memberikan kebebasan menjawab kepada responden, karena alternatif 

jawaban telah disediakan oleh peneliti. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Kuantitatif 

Penulis menggunakan beberapa teori pendekatan statistik, yaitu: 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya satu 

kuisioner (Ghozali, 2006). Satu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada pertanyaan kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan 

pearson correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor 

masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi antara 

skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat 

diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya. Rumus dari uji validitas adalah : 

 𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−∑ 𝑥 ∑ 𝑦

√{𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2}{{𝑛 ∑ 𝑥
2

−(∑ 𝑦)
2

}}

 

Keterangan :  

Xy  =  Koefisien Korelasi 

x    =  Skor pertanyaan tiap nomor 

y    =  Jumlah skor total pertanyaan 

n    =  Jumlah responden 
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b. Uji Realibilitas  

Uji Realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas 

sampel ini digunakan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruksi atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60 

(Ghozali, 2005:45). Rumus dari uji reliabilitas adalah : 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑡2

𝑆𝑡2 ] 

 

Keterangan :  

r       =   reliabilitas tes secara keseluruhan 

n        =   banyak butir soal  

∑st²    =   jumlah varian tiap item 

St²      =   varian tiap soal 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh model 

analisis yang tepat. Model analisis regresi penelitian ini mensyaratkan uji asumsi 

terhadap data yang meliputi :  
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a. Uji multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel 

bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. Rumus uji multikolinearitas adalah :  

𝑥2 = ∑
(0𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
 

Keterangan :  

0i      = frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-i 

Ei      = frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-i 

x²       = nilai chi-square 

b. Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas residual 

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih 

handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika memililki distribusi data 
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residual normal , maka garis yang memggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya(Ghozali, 2011:160). 

Prosedur pengujian normalitas : 

1. Membuat formulasi hipotesis  

Ho : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

2. Menentukan taraf signifikan (α) = 5%, niali Ztabel 1,96 

3. Menentukan kriteria. Kriteria yang digunakan adalah : 

Jika Zhitung > Ztabel maka distribusi tidak normal. 

Jika Zhitung < Ztabel maka distribusi normal. 

4. Melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan dari (c) dan (d). 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan 

pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variable bebas. Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidakansamaan varian 

dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya dengan melihat 

titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik 

Scatterplot. 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif. Metode ini dilakukan untuk mencapai tujuan pertama yaitu 
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menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap keputusan 

pelangga. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Rumus analisis regresi linier 

berganda adalah : 

Y = a + b1x1  + b2x2 

Keterangan :  

Y = Keputusan Pelanggan 

X₁ = Kualitas Pelayanan 

X₂ = Promosi  

b₁ = Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan  

b₂ = Koefisien Regresi Promosi  

a = nilai konstanta 

3.6.4 Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dengan menaksir aktual dapat diukur dari 

Goodness of fitnya. Secara statistik. Setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik 

F dan nilai statistik T. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah Ho ditolak). 

Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila uji statistiknya berada dalam daerah Ho 

diterima. (Ghozali, 2016:95) 

A. Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independence secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependen. Menurut Santoso bahwa untuk regresi denganlebih dari dua 

variabel bebas digunakan Adjustedm R sebagai koefisien determinasi. Adjusted R 

Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Semakin tinggi nilai R2 

maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independent. 

B. Uji Statistik T 

Uji t Menurut Ghozali (2011:98) uji-t digunakan untuk memahami apakah 

variabel bebas (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) 

dengan kriteria sebagai berikut : 

H₀:β₁ = 0 variabel bebas secara individual tidak mempengaruhi variabel terikat. 

Hₐ:β₁ ≠ 0 variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat. 

Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika t statistik ≥ t tabel, H₀ akan ditolak dan Hₐ akan diterima. 

b. Jika t statistik < t tabel, H₀ akan diterima dan Hₐ akan ditolak. 

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan dan t hitung 

lebih besar dari t tabel maka H0 diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 

dari df= n-k dengan taraf signifikan 0,025. Adapun hasil dari perhitunganya dapat 

dilihat pada tabel output SPSS. 
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C. Uji Statistik F 

Uji f Menurut Ghozali (2011:98) uji-F digunakan untuk memahami 

apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat 

(Y) dengan kriteria sebagai berikut : 

H₀:β₁ = 0 variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 

terikat. 

Hₐ:β₁ ≠ 0 variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. 

Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% dengan kriteria sebagai berikut : 

c. Jika F statistik ≥ F tabel, H₀ akan ditolak dan Hₐ akan diterima. 

d. Jika F statistik < F tabel, H₀ akan diterima dan Hₐ akan ditolak.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah perusahaan Ekspedisi. pada tahun 2014  

perusahaan baru ini dirikan kembali PT. Armex Tiga Serangkai. Fokus 

pembahasan penelitian pada kualitas pelayanan dan promosi menjadikan 

penelitian terbilang sangat berkesan sebab merupakan pengelolaan kemampuan 

perusahaan dalam menjaga stabilitas pelanggan. Penetapan promosi juga 

dilakukan harus dengan teliti sebab ketepatan sasaran diutamakan dalam 

mengelola yang telah ditetapkan. 

  Agar mampu bersaing secara efisien dari banyaknya pesaing perusahaan 

ekspedisi lain. Perusahaan harus pempertahan kan kualitas pelayanan agar para 

pelangga terus bertahan dan menggunakan jasa perusahaannya lagi. 
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4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarang Singkat Perusahaan 

PT. Armex Tiga Serangkai / ATS Logistics adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa Ekspedisi pengiriman barang dari jakarta ke seluruh kota 

di wilayah indonesia melalui jalur angkutan darat, ekspedisi muat kapal laut dan 

cargo udara. Dengan jenis pelayanan : door to door service. Door to port service, 

dan port to port. PT. Armex Tiga Serangkai berdiri sejak tahun 2012 di gedung 

tabayama jln. Jend. Achmad yani kav. 2-4 bekasi. Didirikan oleh 3 orang pemilik 

saham. Lalu pada tahun 2014 perusahan tersebut berhenti beroprasional hingga 

akhirnya salah satu dari 3 pemiliki saham perusahaan tersebut mendirikan nya 

kembali di lokasi yang berberda dari sebelumnya. 

PT. Armex Tiga Serangkai Yang Berada Di Jln. Kenari Selatan 1 Blok A2 

No. 7 Pondok Hijau Permai Bekasi merupakan perusahaan jasa pengiriman 

barang dan dokuman yang harus bersaing dengan perusahaan pengiriman barang 

lainnya. PT. Armex Tiga Serangakai mempunyai visi untuk menjadi yang terbaik 

di dalam jasa pengiriman yang melayani masyarakat dan mengutamakan 

kepentingan pelanggan serta masyarakat umum dan misi berkerja giat secara 

profesional dengan penuh keyakinan dan dedikasi yang tinggi untuk menjadi lebih 

baik dan  pelanggan puas dengan servis yang diberikan perusahaan. PT. Armex 

Tiga Serangkai, pelayanan yang baik dan memuaskan merupakan salah satu 

strategi yang dapat menarik konsumen dan menjaga nama baik perusahaan di 

dalam masyarakat. 
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  PT. Armex Tiga memiliki servis pengangkutan seperti : 

Port to Port (barang di kirim dari pelabuhan asal sampai ke pulabuhan tujuan dan 

tidak termasuk biaya pemutan dan pembongkaran. Berlaku untuk sewa kapa). 

Cy to Cy (barang di kirim dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan dan ini 

sudah termasuk biaya pemuatan dan pembongkaran). 

Door to Door (barang di ambil dari lokasi pemilik barang dan diantar sampai ke 

lokasi tujuan pengiriman barang).. 

  Untuk layanan pengiriman barang atau dokumen melalui trasportasi 

pesawat udara, untuk menjakau alamat tujuan dengan mengedepankan prioritas 

waktu pengataran. Dan untuk pengiriman barang atau dokumen melaui angkutan 

darat/Trucking (mobil dan kereta api) baik regular ataupun charter untuk 

pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Dan juga melayani pengiriman barang 

via kapal, servis ini untuk melayani untuk semua daerah Kalimatan, Sulawesi, 

Papua, Kepri dan lain-lain. 

Layanan yang ada adalah :  

1. Jasa Sewa Truk CDD, Fuso, Tronton, Wingbox, Trailer, Lowbat, selfoader 

2. Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Darat, Laut & Udara 

3. Jasa Sewa Kapal Cargo 

4. Jasa Sewa Kapal LCT 

5. Jasa Sewa Tongkang dan Kapal RoRo 
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Area layanan : Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banteng, Bengkulu, Jawa Tengah, 

Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Kalimatan Timur, NTT, 

Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi 

Utara, Sumatera Utara, Papua, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, 

Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimatan 

Barat, NTB, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, DI Yogyakarta. 

 

b. Struktur Organisasi perusahaan 

 

 

Sumber : pengurus PT. Armex Tiga Serangkai  

 

 

 

Gambar 4. 1  

Struktur Organisasi PT. Armex Tiga Serangkai 
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c. Bidang Usaha dan Perkembangan Perusahaan 

 

1. Bidang usaha  

Bidang usaha perusahaan ini adalah jasa pengiriman barang dan dokumen dengan 

3 macam service meliputi : 

a. Port to Port 

 (barang di kirim dari pelabuhan asal sampai ke pulabuhan tujuan dan tidak 

termasuk biaya pemutan dan pembongkaran. Berlaku untuk sewa kapa). 

b. Cy to Cy  

(barang di kirim dari pelabuhan asal hingga pelabuhan tujuan dan ini sudah 

termasuk biaya pemuatan dan pembongkaran). 

c. Door to Door  

(barang di ambil dari lokasi pemilik barang dan diantar sampai ke lokasi tujuan 

pengiriman barang). 
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   2. Perkembangan Perusahaan 

Tabel Perkembangan Perusahaan 

Tahun Jumlah  

Vendor 

 

Via Darat 

(fuso box, 

truck,cdd,tronton,wingbox) 

Via Laut 

(kapal 

cargo,kapal 

penil, roro, 

LCT,tongkang 

 

Via Udara 

2016 94 60 % 30% 10% 

2017 99 88% 10% 2% 

2018 64 40% 60% - 

2019 61 60% 2% 40% 

2020 32 90% 5% - 

2021 29 95% 10% - 

 

ATS (Armex Tiga Serangkai) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pengiriman barang dan logistik. Yang didirikan pada tahun 2014 yang 

bermulai dengan tiga orang, kegiatan usahanya yaitu mengirimkan dokumen-

dokumen di beberapa daerah-daerah di indonesia. Dengan kurir yang bermulai 

delapan orang dan kendaraan dengan menggunakan mobil box. Pada tahun 2015, 

ATS Memperluas jaringan dengan bergabung sebagai anggota asosiasi 

perusahaan-perusahaan kurir beberapa di indonesia. 

Kemudia ATS memgembangkan wilayah antar pulau-pulau yang ada di 

indonesia. Dan tidak hanya mengirimkan dokumen, perusahaan malai 
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mengirimkan keperluan masyarakat, pengiriman alat-alat berat untuk 

pembangunan proyek, dan lain-lain. Hingga sekarang perusahaan tambah 

berkembang dan penggalan nya tidak hanya mengirim dokumen dan bisa ke 

berbagai daerah-daerah unuk pengirimannya. Sehingga pengiriman melalui 

menjadi tiga servis yaitu (Darat, Udara, Laut) dapat dilihat dari tabel di atas 

perkembangan perusahaan bahwa perusahaan lebih berdominan via darat yang 

sering di gunakan oleh pelanggannya dan peningkatan perusahaan tidak stabil 

selalu mengalami penurunan. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi  Perusahaan  

 Menjadi perusahaan ekspedisi pengiriman barang yang tangguh dan pilihan 

utama pelanggan 

b. Misi Perusahaan 

1. Mengelolah dan mengembangkan angkutan darat, laut dan udara, guna 

menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya 

wawasan nusantara. 

2. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan 

pengembangkan kompetensi sumber daya manusia. 

3. Menjaga ketepatan waktu dalam penyampaian jasa produk. 

4. Memberikan servis / jasa yang prima dengan harga yang kompetitif. 
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5. Mengerahkan selalu sumber daya yang ada untuk selalu memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

4.2 Deskripsi Umum Responden 

 

 Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 50 orang yang merupakan 

pelanggan PT. Armex Tiga Serangkai. Karakteristik responden didapat dari diri 

responden yang berupa jenis kelamin, usia, seberapa sering menggunakan jasa 

pengiriman PT. Armex Tiga Serangkai. 

4.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 Pada penelitian ini menjadikan informasi mengenai responden berdasarkan 

jenis kelamin. Adapun besarnya persentase antara responden laki-laki dan 

perempuan disaksikan pada diagram lingkaran berikut: 

 

Gambar 4. 2 

 Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

   
Sumber : Hasil Responden  

 

50%
laki-laki

50%
perempuan

laki-laki 25

perempuan 25
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Dari diagram di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah responden berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 25 (50%) orang, dan perempuan berjumlah 25 (50%) 

orang. Ini dapat diartikan bahwa pelanggan jasa pengiriman PT. Armex Tiga 

Serangkai  

4.2.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia  

 

     Sumber : Hasil Responden 

 

Berdasarkan hasil diagram diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah 

responden berdasarkan usia 17-21 tahun berjumlah 21 (42%) orang, usia 22-26 

tahun berjumlah 21 (42%) orang, usia 27-31 tahun 3 (6%) orang, usia 32-36 tahun 

3 (6%) orang, usia >37 tahun 2 (4%) orang. Dengan demikian tingkat usia yang 

paling potensial adalah usia 17-21 tahun dan 22-26 tahun. 

 

 

 

42%

42%

6%
6%

4%
17- 21 Tahun = 21

22- 26 Tahun = 21

27-31 Tahun = 3

32-36 Tahun = 3

>37  tahun = 2

Gambar 4. 3 

 Diagram Responden Berdasarkan Usia 
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Gambar 4. 4  

Diagram Responden Berdasarkan Frekuensi Pengguna PT. Armex Tiga 

Serangkai 

 

        Sumber : Hasil Responden  

Dari diagram diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah responden 

menggunakan jasa pengiriman PT. Armex Tiga Serangkai setiap bulan rutin yaitu 

sebanyak 18 (46%) orang, sebulan sekali yaitu sebanyak 7 (14%) orang, tiap 

bulan rutin yaitu sebanyak 1 (2%) orang, setahun sekali yaitu sebanyak 1 (2%) 

orang, hanya beberapa kali yaitu sebanyak 23 (46%) orang 

4.3 Analisis Data dan Pembahasan 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji instrumen penelitian, 

yaitu dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 30 pertanyaan kepada 50 orang 

pelanggan  yang sudah menggunakan jasa pengiriman barang di PT. Armex Tiga 

Serangkai. Setiap butir pertanyaan diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

36%

14%

2%2%

46%

Setiap bulan rutin = 18

Sebulan sekali = 7

Tiap tahun rutin = 1

Setahun sekali = 1

Hanya beberapa kali = 23
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4.3.1 Uji Validitas  

Berikut ini hasil pengujian validitas instrument penelitian :  

Tabel 4. 1 

 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

No.Q r 

Hitung  

rTabel Keterangan 

Q1 0,918 0,273 Valid 

Q2 0,946 0,273 Valid 

Q3 0,896 0,273 Valid 

Q4 0,899 0,273 Valid 

Q5 0,845 0,273 Valid 

Q6 0,833 0,273 Valid 

Q7 0,954 0,273 Valid 

Q8 0,863 0,273 Valid 

Q9 0,840 0,273 Valid 

Q10 0,848 0,273 Valid 

         Sumber : SPSS 26 

Dari tabel 4.3.1 tersebut dapat diketehui bahwa r hitung > 0.273 sehingga 

seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner pada variabel kualitas pelayanan (X1) 

adalah Valid. 

Tabel 4. 2 

 Hasil Uji Validitas Variabel Promosi (X2) 

No.Q  r 

Hitung  

r 

Tabel  

Keterangan 

Q11 0,817 0,273 Valid 

Q12 0,847 0,273 Valid 

Q13 0,865 0,273 Valid 

Q14 0,819 0,273 Valid 

Q15 0,878 0,273 Valid 

Q16 0,655 0,273 Valid 

Q17 0,805 0,273 Valid 

Q18 0,837 0,273 Valid 
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Q19 0,804 0,273 Valid 

  Q20 0,683 0,273 Valid 
 Sumber : SPSS 26 

Dari tabel 4.3.2 tersebut dapat diketahui bahwa r hitung > 0,273 sehingga 

seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner pada variabel promosi (X2) adalah 

valid. 

Tabel 4. 3  

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No.Q  r Hitung  r Tabel  Keterangan 

Q21 0,827 0,273 Valid 

Q22 0,812 0,273 Valid 

Q23 0,852 0,273 Valid 

Q24 0,906 0,273 Valid 

Q25 0,853 0,273 Valid 

Q26 0,910 0,273 Valid 

Q27 0,871 0,273 Valid 

Q28 0,712 0,273 Valid 

Q29 0,856 0,273 Valid 

Q30 0,895 0,273 Valid 

    Sumber : SPSS 26 

Dari tabel 4.3.3 tersebut dapat diketahui bahwa r hitung > 0,273 sehingga 

seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner pada variabel kualitas pelayanan (X1), 

promosi (X2), dan kepuasan pelanggan (Y) adalah Valid. 

4.3.2 Uji Reliabilitas  

Uji menguji reliabilitas sampel ini digunakan uji statistik Cronbach Alpha. 

Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha ≥0.60 (Ghozali, 2005:45) 
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Tabel 4. 4  

Hasil Uji Reliabilitas Item-item Variabel 

Variabel  Cronbach’s 

Alpha 

Nilai Kritis Keterangan  

Kualitas 

Pelayanan (X1)  

0,969 0.60 Reliabel 

Promosi (X2) 0,935 0,60 Reliabel 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

0,956 0,60 Reliabel 

 Sumber : SPSS 26 

Berdasarkan Tabel 4.3.4 di atas, dapat diketahui bahwa koefisien 

Cronbach’s Alpha > 0.60 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada 

variabel kualitas pelayanan (X1), Promosi (X2), dan Kepuasan Pelanggan (Y) 

adalah reliabel. 

 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik  

a. Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih 

variabel independen lainnya. Pendeteksian multikolinear dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dan 

sebaliknya, apabila nilai VIF  > 10, maka terjadi multikolinearitas. 

Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sebagai Berikut :  
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Tabel 4. 5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Collinearity 

Statistics 

Nilai  

Kritis 

Keterangan 

Tolerance VIF 

Kualitas 

pelayanan(X1) 

0,120 8,335 10 Tidak terjadi 

multikolinearit

as 

Promosi (X2) 0,120 8,335 10 Tidak terjadi 

multikolinearit

as 
  Sumber : SPSS 26 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui nilai 

tolerance untuk variabel Kualitas pelayanan (x1) dan Promosi (X2) adalah 0,120 > 

0,10. sementara, nilai VIF untuk variabel Kualitas Pelayanan (X1) dan Promosi 

(X2) adalah 8,335 < 10.00, maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan 

dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikoliearitas dalam model regresi. 

b. Uji Normalitas  

Bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  variabel  pengganggu  atau 

residual  memiliki distribusi normal. Salah  satu  cara  melihat  normalitas  

residual  adalah  dengan  melihat  grafik  histogram  yang  membandingkan  

antara data observasi dengan distribusi yang  mendekati distribusi  normal. 

(Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat 

nilai  probabilitasnya. Dasar  pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas 

> 0,05 maka  model  regresi  memenuhi  asumsi  normalitas.  
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Hasil  uji  Normalitas dengan Probability Plot sebagai berikut :  

Gambar 4. 5 

Hasil Uji Normalitas dengan Probability plot 

 

Sumber : SPSS 26 

Pada grafik normal plot di atas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka dinyatakan asumsi normalitas 

terpenuhi. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Gambar 4. 6 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

        Sumber : SPSS 26 
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Berdasarkan gambar di atas, terlihat data tersebut tersebar diangka 0 pada 

sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan 

variable kualitas pelayanan (X1) dan Promosi (X2) tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

4.3.4 Analisis Regresi Linier berganda 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,038 2,081  ,499 ,620 

Kualitas 

pelayanan (x1) 

,607 ,127 ,637 4,789 ,000 

promosi (x2) ,356 ,146 ,325 2,441 ,018 

a. Dependent Variable: kepuasan pelanggan (y) 

Sumber : SPSS 26 

Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  program  statistik 

komputer  SPSS 26 for windows diperoleh  hasil  persamaan  Regresi  Linear 

Berganda  sebagai  berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y = 1,038 + 0,607X1 + 0,356X2 
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Pada persamaan di atas, ditunjukkan pengaruh variabel kualitas pelayanan 

(x1) dan promosi (X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y) jasa pengiriman barang 

pada PT. Armex Tiga Serangkai. Adapun penjelasan dari persamaan di atas yaitu :  

b. Konstanta (a) = 1,038 

Pada persamaan di atas , nilai konstanta sebesar 1,038 (positif) yang berarti  

jika kualitas pelayanan dan promosi sama dengan 0 (nol), maka  kepuasan  

pelangga untuk  menggunakan  jasa pengirimana barang  pada PT. Armex Tiga 

Serangkai sama dengan  1,038 satuan . 

c. Koefisien regresi kualitas pelayanan (β1) = 0,607 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika kualitas pelayanan meningkat 

sebesar satu satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat sebesar 0,607 

satuan. Begitu pula sebaliknya apabila kualitas pelayanan mengalami penurunan 

sebesar satu satuan maka kepuasan pelanggan akan mengalami penurunan sebasar 

0,607 satuan dengan asumsi variabel-variabel lain tetap. 

d. Koefisien regresi promosi (β2) = 0,356 

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika promosi meningkat sebesar satu 

satuan, maka kepuasan pelanggan akan meningkan sebasar 0,356 satuan. Begitu 

pula sebaliknya, apabila promosi mengalami penurunan sebesar satu satuan maka 

kepuasan pelanggan akan mengalami penurunan sebesar 0.356 satuan dengan 

asumsi variabel-variabel lain tetap. 
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Dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi peningkatan kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan, 

karena memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada promosi. 

4.3.5 Uji Goodness of Fit 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independent secara Bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Menurut Santoso bahwa untuk regresi denganlebih dari dua 

variabel bebas digunakan Adjustedm R sebagai koefisien determinasi. Adjusted R 

Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Semakin tinggi nilai R2 

maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independent. Adapun hasil perhitungan nya adalah :  

Tabel 4. 6 Hasil Uji Determinasi R2 

Berdasarkan table diatas diketahui nilai  R Square atau nilai R adalah 

sebesar 0.900 . Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,900 

atau 90.0 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kualitas pelayanan 

(X1) dan variabel promosi (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) sebesar 90,0% sedangkan sisanya 10 % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,949a ,900 ,896 2,743 

a. Predictors: (Constant), promosi (x2), kualitas pelayanan (x1) 

Sumber : SPSS 26 
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dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang 

tidak diteliti.  

 

b. Pengujian Hipotensis Pengaruh Secara Parsial (Uji T) 

Uji t digunakan membuktikan pengaruh antara variabel-variabel 

independen secara parsial atau individual berpengaruh atau tidaknya variabel 

dependen. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program stastik 

komputer SPSS for Windows dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Tabel 4. 7  

Hasil Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,038 2,081  ,499 ,620 

Kualitas 

pelayanan(x1) 

,607 ,127 ,637 4,789 ,000 

promosi (x2) ,356 ,146 ,325 2,441 ,018 

a. Dependent Variable: kepuasan pelanggan (y) 

Sumber : SPSS 26 
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1. Pengujian hubungan variabel kualitas pelayana (X1) dengan kepuasan 

pelanggan menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Armex Tiga 

Serangkai (Y) adalah :  

Berdasarkan hasil olah data, variabel kualitas pelayana dengan tingkat 

signifikan menggunakan 0.05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda 

diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05, maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan (X1) terhadap kepuasan pelanggan menggunakan jasa 

pengiriman barang pada PT. Armex Tiga Serangkai(Y). Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel dari df= n-k (50-3=47) dengan taraf signifikan 0,025. 

Adapun hasil dari perhitunganya dapat dilihat pada tabel output SPSS. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel di atas : 

1. Variabel kualitas pelayanan (X1)  

T hitung untuk kualitas pelayanan sebesar 4,789 dengan 

signifikansi 0,000 < 0,05. Variabel X1 mempunyai t hitung yakni 4,789 

dengan t tabel = 2,011. Jadi t hintung > t tabel sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) memiliki kontribusi terhadap 

kepuasan pelanggan (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa varibel X1 

mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan 

variabel kualitas pelayanan secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Variabel promosi (X2)  
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T hitung untuk variabel promosi sebesar 2,441 dengan signifikansi 

0,018 < 0,05. Variabel X2 mempunyai t hitung yakni 2,441 dengan t tabel 

= 2,011. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

promosi (X2) memiliki kontribusi terhadap kepuasan pelanggan (Y). Nilai 

t positif menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang 

searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan variabel promosi secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

c. Pengujian Hipotesis Pengaruh Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel kualitas pelayanan (X1) dan promosi (X2) terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada jasa pengiriman barang pada PT. Armex Tiga Serangkai. Dan 

nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05. 

Tabel 4. 8  

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3186,914 2 1593,457 211,808 ,000b 

Residual 353,586 48 7,523   

Total 3540,500 50    

a. Dependent Variable: kepuasan pelanggan (y) 

b. Predictors: (Constant), promosi (x2), kualitas pelayanan(x1) 

Sumber : SPSS 26 

 

Pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung 211,808. Sedangkan pada F 

tabel diperoleh nilai dari df 1 (k-1) atau 3-1 =2 dan df 2 (n-k) atau 50-3= 47 dan 
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menghasilkan F tabel sebesar 3,20 dengan sig 0,000 < 0,05. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa nilai F hitung > F tabel sebesar 211,808 > 3,20 sehingga dapat 

disimpulkan hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama variabel independen kualitas pelayanan (X1) dan promosi (X2) 

terhadap dependen kepuasan pelanggan (Y) Pada jasa pengirman barang pada PT. 

Armex Tiga Serangkai. 

4.4 Pembahasan  

Analisis terhadap data penelitian telah dilakukan melalui proses analisis yang 

sistematis. Alat analisis dengan regresi linear berganda telah memenuhi 

persyaratan analisis yaitu uji asumsi klasik, sehingga hasil analisis dapat 

digunakan untuk menguji hipotensis penelitian. Dan hasil penelitian dan uji-uji 

diatas, maka dapat diimplementasikan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan jenis kelamin responden yang diperoleh penulis, adalah 

Perempuan dengan proporsi 50% responden dan 50% responden Laki-laki. 

Berdasarkan usia responden yang diperoleh penulis mayoritas adalah usia 

22-26 tahun dengan proporsi 42 % dan yang terkecil adalah usia 37 tahun 

keatas dengan proporsi 4%. Dan berdasarkan frekuensi penggunaan jasa 

pengiriman barang diperoleh penulis mayoritas adalah yang menggunakan 

jasa pengiriman barang hanya beberapa kali dengan proporsi 46% dan yang 

terkecil menggunakan jasa pengiriman barang  tiap bulan rutin dengan 

proporsi 2%. 

2. Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Berganda diperoleh nilai konstanta(a) 

sebesar 1,038, untuk koefisien regresi kualitas pelayanan(X1) sebesar 0,607 
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dan untuk koefisien promosi(X2) sebesar 0,356. dapat disimpulkan bahwa 

variabel yang paling dominan mempengaruhi peningkatan kepuasan 

pelanggan adalah kualitas pelayanan, karena memiliki kontribusi yang 

lebih besar dari pada promosi. 

3. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 0,900. 

Jadi pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan 

pelanggan yaitu sebesar 90,0%. Sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian. Penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan promosi secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada jasa pengirman barang di PT. Armex Tiga Serangkai.  

4. Berdasarkan hasil Uji T(Parsial) dapat dilihat bahwa nilai signifikan 

variabel kualitas pelayanan(X1) sebesar 0,000<0,05 dan nilai t 

hitung(4,789) > t tabel(2,011). Menunjukkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada jasa pengiriman barang pada PT. Armex Tiga Serangkai. Sehingga 

hipotesis penelitian H1 diterima. Hal ini dapat diartikan, jika kualitas 

pelayanan meningkat maka jasa pengiriman barang PT. Armex Tiga 

Serangkai akan lebih banyak yang menggunakannya dan pelangganpun 

akan senang dengan kualitas pelayana yang diberikan oleh PT. Armex Tiga 

Serangkai dan perusahaan akan mengalami peningkatan. Dan berdasarkan 

hasil Uji T(parsial) dapat dilihat bahwa nilai  signifikan variabel 

promosi(X2) sebesar 0,018<0,05 dan niali t hitung (2,441) > t tabel(2,011). 
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Menunjukkan bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada jasa pengiriman barang pada PT. Armex 

Tiga Serangkai. Sehingga hipotesis penelitian H2 diterima. Hal ini dapat 

diartikan, jika promosi meningkat maka jumlah pelanggan akan semakin 

banyak. Berdasarkan distribusi jawaban responden hal ini sesuai, dimana 

promosi penjualan pribadi, hubungan masyarakat dan penjualan langsung 

mempunyai nilai tertinggi yang diberikan responden. 

5.  Berdasarkan hasil Uji F(Simultan) menghasilkan F tabel sebesar 3,20 

dengan sig 0,000 < 0,05. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai F hitung > 

F tabel sebesar 211,808 > 3,20 sehingga dapat disimpulkan hal ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan atau bersama-sama 

variabel independen kualitas pelayanan (X1) dan promosi (X2) terhadap 

dependen kepuasan pelanggan (Y) Pada jasa pengirman barang pada PT. 

Armex Tiga Serangkai. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

Pada bagian ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Armex Tiga 

Serangkai, di dalam skripsi ini penulis meneliti tentang analisis pengaruh kualitas 

pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Armex Tiga 

Serangkai. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan diatas, kualitas pelayanan(X1) dan 

promosi(X2) mempunyai hubungan yang searah dengan kepuasan 

pelanggan(Y) pada jasa pengiriman barang pada PT. Armex Tiga Serangkai. 

Hal ini terlihat dari hasil analisis dengan menggunakan koefisien regresi linier 

berganda, diperoleh nilai sebesar Y =  1,038 + 0,607X1 + 0,356X2.  

2. Dan hasil uji koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 0,900. Jadi 

pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan yaitu 
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sebesar 90,0%. Sedangkan sisanya 10% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam variabel penelitian.  

3. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis uji T diperoleh nilai T 

hitung sebesar 4,789 dan T tabel sebesar 2,011. Maka dapat disimpulkan Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya “ secara parsial, kualitas pelayanan(X1) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

PT. Armex Tiga Serangkai”. 

4. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis uji T diperoleh nilai T 

hitung sebesar 2,441 dan T tabel sebesar 2,011. Maka dapat disimpulkan Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya “ secara parsial, promosi(X2) memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. Armex 

Tiga Serangkai. 

5. Berdasarkan analisis perhitungan dengan menggunakan analisis uji F 

diperoleh nilai F hitung sebesar 211,808 dan F tabel sebesar 3,20. Maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya “ kualitas pelayanan(X1) 

dan promosi(X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT.Armex Tiga Serangkai. 

 

5.2 SARAN  

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran-saran terhadap kualitas pelayanan dan promosi 

yang dapat diberikan oleh PT. Armex Tiga Serangkai sebagai berikut :  
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1. Agar dapat memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada 

konsumennya sehingga para pelanggan akan menjadi pelanggan yang 

setia (loyal). Maka sebaiknya PT. Armex Tiga Serangkai perlu 

memberikan pelayanan yang baik dari segi fisik (Tangible) seperti 

kendaraan, tempat, kebersihan. 

2. Agar dapat memperbaikan kualitas pelayanan khususnya pada daya 

tanggap (Responsiveness), seperti pengawai kantor dan pengawai 

lapangan membantu pelanggan dan memberikan pelayanana yang cepat 

dan tanggap akan keluhan pelanggan. Dan dapat memberikan kepuasan 

tersendiri bagi pelanggannya. 

3. Berdasarkan perhitungan uji f test dapat disarankan agar perusahaan 

dapat terus mengaja kualitas pelayanan dan meningkatkan sehingga 

terlihat hasil yang signifikan. 

4. Disarankan kepada perusahaan untuk lebih meningkatkan promosi guna 

meningkatkan penjualan dengan memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi dalam hal penggunaan dana maupun media-media promosi. 

5. Disarankan agar, untuk meningkatkan anggaran promosi secara 

signifikan dan penggunaan media yang paling tepat. 



98 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.F.Stoner, James. 1996. Manajemen. Edisi Indo. ed. Freeman R. Edward dan 

Daniel R. Gilbert. Jakarta: PT. Prenhallindo. 

Alma, Buchari. 2009. Manajemen Pemasaraan dan Pemasaran Jasa. Bandung: 

CV Alfabeta. 

Fayol, Henry. 1985. Industri Dan Manajemen Umum. ed. Sir Issac and Son. 

London: Terj Winardi. 

Handoko, T Hani. 2004. Manajemen Personalia dan sumber daya manusia. edisi 

ke-2. Yogyakarta. 

Hasibuan, Malayu. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. cet. 6. Jakarta: 

PT.Bumi Aksara. 

Kandampully, K. 2002. “Elektronik ritel dan perantaran distribusi layanan yang 

melayani pelanggan dan penyedian layanan.” 3(Jurnal of management and 

strategy). 

Philip, Kotler. 1999. Manajemen Pemasaran Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 

———. 2008. Prinsip- Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga. 

Terry, George R, dan J Smith D.F.M. 2004. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: 

PT.Bumi Aksara. 

Tjiptono, Fandy. 2014. Strategi Pemasaran. Edisi satu. Yogyakarta: Andi. 

Utami, Christina Whidya. 2006. Manajemen ritel strategi dan implementasi ritel 

Moderen. Jakarta: Salemba Empat. 

Veloutsou. 2005. “Determinants of Customer Satisfaction in fast food industry.” 

Vol 1 no. 

 


