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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

Parani Car Wash adalah suatu perusahaan jasa yang bergerak dalam 

industri otomotif, berdiri pada tanggal 14 Februari 2014. Jenis jasa yang ditawarkan 

yaitu cuci mobil dengan inovasi sistem panggilan. Penjualan jasa ini dengan cara 

pegawai datang ke lokasi pelanggan untuk mencuci mobil dengan sarana sepeda 

motor roda tiga yang dilengkapi alat dan bahan cuci mobil, serta air dan sumber 

listrik (genset). Jadi pelanggan tidak perlu menyiapkan air atau listrik dari 

rumahnya karena kami telah menyediakannya. Target pasar kami adalah para 

mahasiswa luar kota yang tinggal di tempat kos di Surabaya dan para ibu rumah 

tangga. Jangkuan penjualan kami adalah Surabaya Barat. Saat ini Parani Car Wash 

masih memiliki 1 armada dan 1 karyawan.  

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden  

 Data yang telah terkumpul dalam menunjang penelitian ini adalah 60 

responden. Dari hasil proses SPSS ternyata terdapat enam data yang membuat hasil 

SPSS tidak akurat, sehingga dalam prosesnya enam data tersebut dihilangkan untuk 

mendapatkan hasil yang valid, sehingga total jumlah responden ada 54 responden. 
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 Berikut adalah data mengenai karakteristik responden, yaitu  

1. Usia  

Tabel 4.1 Distribusi Usia Responden  

No Usia Responden Jumlah  Persen (%) 

1.  15-19 tahun 1 2 

2.  20-24 tahun 37 68 

3.  25 tahun keatas 16 30 

TOTAL  54 100 

 Sumber : Lampiran E 

 Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa responden dengan usia 20-24 

tahun menempati peringkat pertama dengan perolehan 68%, menunjukan bahwa 

sebagian besar konsumen Parani Car Wash berkisar pada usia 20-24 tahun yang 

merupakan masih mahasiswa. Kemudian pada tempat kedua, di tempati dengan usia 

25 tahun keatas, yaitu sebanyak 30%, menunjukan bahwa sebagian konsumen 

Parani Car Wash adalah orang dewasa yang sudah bekerja atau berkeluarga. Dan 

sisanya 2% dengan usia 15-19 tahun. 

2. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 Distribusi Jenis Kelamin  Responden  

No  Jenis Kelamin Jumlah Persen (%) 

1. Pria 28 52 

2. Wanita 26 48 

TOTAL  54 100 

Sumber : Lampiran E 

 Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan bahwa sebanyak 52% responden adalah 

pria, yaitu 28 responden. Kemudia sisanya 46% di tempati oleh responden wanita 

sebanyak 26 responden. Jadi perbandingan jumlah konsumen Parani Car Wash 

lebih banyak yang berjenis kelamin pria. 
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3. Pekerjaan  

Tabel 4.3 Distribusi Pekerjaan Responden  

No Pekerjaan Jumlah  Persen (%) 

1. Pelajar/Mahasiswa 35 64 

2. PNS 2 4 

3. Pegawai Swasta 1 2 

4. Pengusaha 8 15 

5. Lainnya 8 15 

TOTAL  43 100 

Sumber : Lampiran E 

 

 Berdasarkan pada Tabel 4.3 distribusi pekerjaan responden, pada peringkat 

pertama di tempati oleh mahasiswa dengan 64% dengan jumlah konsumen yaitu 35 

konsumen. Menunjukan bahwa memang target yang di tentukan oleh perusahaan 

sudah benar, yaitu mahasiswa akan menjadi konsumen yang utama dalam 

perusahaan ini. Tempat kedua di tempati oleh para pengusaha dengan presentase 

15% dengan jumlah 8 konsumen. Pada tempat ketiga di tempati oleh lainnya, yaitu 

ibu rumah tangga dan lain-lain dengan presentase 15% juga, pada tempat keempat 

di tempati oleh PNS dengan presentase 4%, dan pada tempat kelima di tempati oleh 

pegawai swasta dengan presentase 2%. 

4. Berapa kali cuci 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Cuci Responden  

No. Berapa kali cuci Jumlah Persen (%) 

1. 1 kali 26 48 

2. 2 kali 8 14 

3. 3 kali 3 6 

4. Lebih dari 3 kali 17 32 

TOTAL  43 100 

Sumber : Lampiran E 
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 Dapat dilihat pada tabel 4.4 menunjukan bahwa, sebanyak 48% dari total 

responden pernah menggunakan jasa Parani Car Wash hanya satu kali saja. Pada 

tempat kedua dengan presentase 32%, di tempati oleh responden yang pernah 

melakukan cuci lebih dari tiga kali, yaitu sebanyak 17 responden. Kemudian pada 

tempat ketiga di tempati oleh 8 responden dengan presentase 14% yang melakukan 

dua kali cuci saja. Kemudian pada tempat terakhir sebanyak 6% mengakui pernah 

menggunakan jasa Parani Car Wash sebanyak tiga kali. 

4.3 Deskripsi Jawaban Responden  

Deskripsi jawaban responden merupakan hasil jawaban responden pada 

masing-masing variabel penelitian. Berikut ini adalah datanya, yaitu :  

4.3.1 Keandalan (X₁) 

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas 

layanan dimensi keandalan:  

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Kualitas Layanan Dimensi Keandalan  

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Keandalan 

dalam 

pelayanan 

0 0 11 56 33 4,22 Setuju 0,634 

2. Tepat waktu  0 0 17 44 39 4,22 Setuju  0,718 

Keandalan 4,22 Setuju  

Sumber : Lampiran F 

 

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan dimensi 

keandalan mendapatkan nilai rata-rata yaitu 4,22 yang dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan pada dimensi keandalan. Pada pernyataan 

kedua, standar deviasi menunjukan nilai yang lebih tinggi dari pada pernyataan 
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yang pertama, menunjukan pernyataan kedua lebih rendah homogenya 

dibandingkan dengan yang pernyataan yang pertama.  

4.3.2 Daya Tanggap (X₂) 

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas 

layanan dimensi daya tanggap:  

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kualitas Layanan Dimensi Daya Tanggap  

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Respon 

kepada 

konsumen 

2 2 17 44 35 4,09 Setuju 0,875 

2. Tanggap 

kebutuhan 

konsumen 

0 0 17 50 33 4,17 Setuju  0,694 

Daya Tanggap 4,13 Setuju  

Sumber : Lampiran F 

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan dimensi daya 

tanggap mendapatkan nilai rata-rata yaitu 4,13 yang dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan pada dimensi daya tanggap. Pada 

pernyataan kedua, standar deviasi menunjukan nilai yang lebih rendah dari pada 

pernyataan yang pertama, menunjukan pernyataan kedua lebih homogen 

dibandingkan dengan yang pertanyaan yang pertama.  

4.3.3 Jaminan (X₃) 

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas 

layanan dimensi Jaminan:  
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Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kualitas Layanan Dimensi Jaminan 

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Kualitas jasa 0 2 17 46 35 4,15 Setuju  0,763 

2. Pelayanan 

yang aman 

0 0 11 65 24 4,13 Setuju  0,584 

3. Kejujuran  0 0 9 48 43 4,33 Setuju  0,644 

Jaminan  4,20 Setuju  

 Sumber : Lampiran F 

 Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan dimensi 

jaminan mendapatkan nilai rata-rata yaitu 4,20 yang dapat disimpulkan bahwa 

responden setuju dengan pernyataan pada dimensi jaminan. Pada pernyataan 

kedua, standar deviasi menunjukan nilai yang paling rendah dari pada 

pernyataan yang pertama, menunjukan pertanyaan kedua lebih homogen 

dibandingkan dengan yang pernyataan yang pertama. Pada pernyataan pertama 

mendapatkan tingkat standar deviasi yang paling tinggi, menunjukan bahwa 

pernyataan yang pertama kurang homogen. 

4.3.4 Empati (X₄) 

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas layanan 

dimensi Empati :  

 Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Kualitas Layanan Dimensi Empati 

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Keramahan 

dan kesopanan 

0 0 6 51 43 4,37 Setuju  0,592 

2. Kemudahan 

berkomunikasi 

0 4 13 44 39 4,19 Setuju  0,803 

Empati 4,28 Setuju  

Sumber : Lampiran F 
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Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan dimensi empati 

mendapatkan nilai rata-rata yaitu 4,29 yang dapat disimpulkan bahwa responden 

setuju dengan pernyataan pada dimensi empati. Pada pernyataan kedua, standar 

deviasi menunjukan nilai yang lebih tinggi dari pada pernyataan yang pertama, 

menunjukan pertanyaan kedua kurang homogen dibandingkan dengan yang 

pertanyaan yang pertama.  

4.3.5 Bukti Fisik (X₅) 

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas layanan 

dimensi Bukti Fisik:  

 Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Kualitas Layanan Dimensi Bukti Fisik 

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Penampilan 

karyawan 

2 2 28 48 20 3,83 Netral  0,841 

2. Peralatan yang 

lengkap 

0 0 15 59 26 4,11 Setuju  0,634 

Bukti Fisik 3,97  Netral 

 Sumber : Lampiran F 

 Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel kualitas layanan dimensi bukti 

fisik mendapatkan nilai rata-rata yaitu 3,91 yang dapat disimpulkan bahwa 

responden netral dengan pernyataan pada dimensi bukti fisik. Pada pernyataan 

kedua, standar deviasi menunjukan nilai yang lebih rendah dari pada pernyataan 

yang pertama, menunjukan pernyataan kedua lebih homogen dibandingkan 

dengan yang pernyataan yang pertama.  
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4.3.6 Kepuasan Konsumen  

Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden atas variabel kualitas layanan 

dimensi Kepuasan Konsumen:  

 Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Kepuasan Konsumen 

No. Pernyataan  

Jumlah Jawaban 

Mean Kategori 
Standar 

Deviasi 
Persen (%) 

1 2 3 4 5 

1. Puas dengan 

layanan 

0 0 11 57 32 4,20 setuju 0,626 

2. Pembelian kembali 0 2 11 46 41 4,26 setuju 0,732 

3. Merekomenadasikan 

kepada orang lain  

0 0 11 46 43 4,31 setuju 0,668 

Kepuasan konsumen 4,25 setuju 

Sumber : Lampiran F 

 Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel kepuasan konsumen 

mendapatkan nilai rata-rata yaitu 4,25 yang dapat disimpulkan bahwa responden 

setuju dengan pernyataan pada dimensi kepuasan konsumen. Pada pernyataan 

kedua, standar deviasi menunjukan nilai yang lebih tinggi dari pada pernyataan 

yang pertama, menunjukan pernyataan kedua kurang homogen dibandingkan 

dengan yang pernyataan yang pertama. Pada pernyataan pertama menempati 

tingkat terakhir dalam standar deviasi, menunjukan bahwa pernyataan ketiga 

lebih homogen dari pada pernyataan lainnya. 

4.4 Validitas dan Reliabilitas 

4.4.1 Uji Validitas  

Berikut adalah merupakan hasil dari pengujian validitas untuk masing-

masing item pernyataan pada variabel penelitian: 
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 Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas  

Variabel  Indikator Nilai Korelasi 

Pearson 

Signifikansi Keterangan  

Keandalan 

(X₁) 
X₁.1 0,847 0,000 Valid 

X₁.2 0,863 0,000 Valid 

Daya 

Tanggap (X₂) 
X₂.1 0,902 0,000 Valid  

X₂.2 0,847 0,000 Valid  

Jaminan (X₃) 
X₃.1 0,833 0,000 Valid  

X₃.2 0,774 0,000 Valid  

X₃.3 0,811 0,000 Valid  

Empati (X₄) 
X₄.1 0,753 0,000 Valid  

X₄.2 0,875 0,000 Valid  

Bukti Fisik 

(X₅) 
X₅.1 0,920 0,000 Valid  

X₅.2 0,854 0,000 Valid  

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Y₁.1 0,831 0,000 Valid  

Y₁.2 0,888 0,000 Valid  

Y₁.3 0,829 0,000 Valid  

 Sumber : Lampiran G 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukan bahwa uji validitas pada semua 

indikator (item pernyataan) pada variabel penelitian ( dimensi keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati, bukti fisik, dan kepuasan konsumen) menghasilkan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05, sehingga semua item pertanyaan dapat dikatakan 

valid.  

4.4.2 Uji Reliabilitas  

Berikut adalah merupakan hasil dari pengujian validitas untuk masing-

masing item pertanyaan pada variabel penelitian: 
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 Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel  Indikato

r 

Crobach 

Alpha 

Keterangan  Crobach 

Alpha 

Keterangan  

Keandalan 

(X₁) 
X₁.1 

0,632 
Reliabel  

0,632 
Reliabel  

X₁.2 Reliabel  Reliabel  

Daya 

Tanggap (X₂) 
X₂.1 

0,688 
Reliabel  

0,688 
Reliabel  

X₂.2 Reliabel  Reliabel  

Jaminan (X₃) 
  

X₃.1 

0,730 

Reliabel  

0,730 

Reliabel  

X₃.2 Reliabel  Reliabel  

X₃.3 Reliabel  Reliabel  

Empati (X₄) X₄.1 

0,491 

Tidak 

Reliabel  
 

 

X₄.2 Tidak 

Reliabel  
 

 

Bukti Fisik 

(X₅) 
X₅.1 

0,717 
Reliabel  

0,717 
Reliabel  

X₅.2 Reliabel  Reliabel  

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Y₁.1 

0,807 

Reliabel  

0,807 

Reliabel  

Y₁.2 Reliabel  Reliabel  

Y₁.3 Reliabel  Reliabel  

 Sumber : Lampiran G 

 Dapat dilihat, pada Tabel 4.12 menunjukan bahwa variabel penelitian 

keandalan, daya tangap, jaminan, bukti fisik dan kepuasan konsumen memiliki nilai 

crobach alpha lebih besar dari 0,6. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

pernyataan-pernyataan tersebut reliabel. Tetapi pada dimensi empati, nilainya lebih 

kecil dari 0,6 maka dimensi tersebut tidak reliabel. Karena dimensi empati tidak 

reliabel, maka dimensi empati dihilangkan dalam penelitian ini. Seteah dimensi 

empati dihilangkan dalam uji reliabilitas, ternyata hasilnya juga sama seperti ketika 

dimensi empati dimasukkan dalam uji reliabilitas. Sehingga yang akan di teliti 

adalah dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, dan bukti fisik. 
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4.5 Uji Asumsi Klasik  

4.5.1 Uji Normalitas 

 Berikut adalah hasil uji normalitas pada penelitian ini : 

Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,807 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,532 

 Sumber : Lampiran H 

 Pada Tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai sig. pada uji Kolmogorov 

smirnov adalah sebesar 0,532. Hasil tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual telah terdistribusi normal. Menunjukan hasil dari 

penelitian ini adalah layak.  

4.5.2 Uji Autokorelasi  

 Berikut adalah hasil dari uji autolorelasi penelitian ini :  

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary 

Durbin-Watson 1.622 

Sumber : Lampiran H 

  

 Dapat dilihat bahwa nilai dari Durbin Watson pada tabel 4.14 sebesar 1,622. 

Dengan k=4 dan N=54 maka didapatkan nilai du sebsar 1,378 dan dl sebsar 1,721. 

Dari hasil perhitungan du˂DW˂4-DW, maka hal tersebut menegaskan bahwa 

kelayakan dari model regresi penelitian tersebut. 
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4.5.3 Uji Multikolinieritas 

 Berikut adalah hasil dari uji multikolineritas penelitian ini :  

 Tabel 4.15 Hasil Uji Muiltikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran H 

 

 Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari dimensi 

keandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik nilanya lebih besar dari 

10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

multikolinieritas dalam penelitian ini.  

4.5.4 Uji Heterokedastisitas 

 Berikut adalah hasil dari uji heterokedastisitas penelitian ini :  

Tabel 4.16 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .517 .226  2.286 .027 

x1rata -.021 .055 -.065 -.376 .709 

x2rata -.064 .045 -.244 -1.410 .165 

x3rata .039 .069 .113 .566 .574 

x5rata -.027 .044 -.099 -.613 .543 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber : Lampiran H 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

x1rata .642 1.558 

x2rata .630 1.586 

x3rata .475 2.105 

x5rata .726 1.378 

a. Dependent Variable: yrata 
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 Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai sig. pada uji t yang dilakukan 

bernilai lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi 

homokedastisitas pada model regresi dan menegaskan kelayakan model pada 

penelitian ini. 

4.5.5 Uji Linieritas  

 Berikut adalah hasil dari uji liniearitas penelitian ini :  

 Tabel 4.17 Hasil Uji Liniearitas 

ANOVA Table 

Model   F  Sig. 

1. Kepuasan Konsumen * Keandalan 

 Linearity  43.195 0.000 

 Deviation from Linearity  0.277 0.841 

2. Kepuasan Konsumen * daya tanggap 

 Linearity  33.576 0.000 

 Deviation from Linearity  3.231 0.020 

3. Kepuasan Konsumen * jaminan  

 Linearity  77.664 0.000 

 Deviation from Linearity  1.364 0.260 

4. Kepuasan Konsumen * Bukti Fisik 

 Linearity  25.914 0.000 

 Deviation from Linearity  1.114 0.361 

 Sumber : Lampiran H 

 Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa nilai dari signifikansi Deviation 

from Liniearity dimensi keandalan adalah 0,841 lebih besar dari 0,05, serta nilai 

signifikansi Liniearity adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antar variabel bebas (keandalan) 

dengan variabel terikat (kepuasan konsumen). 

 Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa nilai dari signifikansi Deviation 

from Liniearity dimensi daya tanggap adalah 0,020 lebih kecil dari 0,05, serta nilai 

signifikansi Liniearity adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan anatar variabel bebas (daya 

tanggap) dengan variabel terikat (kepuasan konsumen). 

 Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa nilai dari signifikansi Deviation 

from Liniearity dimensi jaminan adalah 0,260 lebih besar dari 0,05, serta nilai 

signifikansi Liniearity adalah 0,000 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan anatar variabel bebas (jaminan) 

dengan variabel terikat (kepuasan konsumen). 

 Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan bahwa nilai dari signifikansi Deviation 

from Liniearity dimensi bukti fisik adalah 0,361 lebih besar dari 0,05, serta nilai 

signifikansi Liniearity adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan anatar variabel bebas (bukti fisik) 

dengan variabel terikat (kepuasan konsumen). 

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda  

4.6.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.18 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 11.470 4 2.868 32.173 .000b 

Residual 4.367 49 .089   

Total 15.837 53    

a. Dependent Variable: yrata 

b. Predictors: (Constant), x5rata, x2rata, x1rata, x3rata 

 Sumber :  Lampiran H 

 

 Berdasarkan Tabel 4.18 menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 32,173 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (sig ≤0,05). Dapat disimpulkan bahwa 
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variabel penelitian ( dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, bukti fisik) secara 

simultan mempengaruhi signifikan terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

4.6.2 Persamaan Regresi Linier Berganda  

Tabel 4.19 Persamaan Regresi 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .105 .373  .282 .779 

Keandalan .295 .090 .307 3.274 .002 

Daya 

Tanggap 
.126 .075 .159 1.684 .099 

Jaminan .420 .113 .404 3.709 .001 

Butki fisik .156 .072 .191 2.169 .035 

a. Dependent Variable: yrata 

Sumber : Lampiran H 

Pada Tabel 4.19, dapat dilihat hasil perhitungan persamaan regresi linier 

berganda pada penelitian in adalah 

Y= 0,105 +0,295 X1+ 0,126 X2+ 0,420 X3+ 0,156 X5 

Keterangan: 

X₁ : Variabel kualitas layanan dimensi keandalan 

X₂ : Variabel kualitas layanan dimensi daya tanggap 

X₃ : Variabel kualitas layanan dimensi jaminan 

X₅ : Variabel kualitas layanan dimensi bukti fisik 

Pada persamaan regresi tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien dimensi 

keandalan (X₁) adalah sebesar 0,295. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap 

kenaikan penilaian konsumen terhadap variabel kualitas layanan dimensi keandalan 
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sebanyak satu satuan, maka kepuasan konsumen Parani Car Wash akan naik 

sebesar 0,295 satuan, dan variabel bebas lainnya tetap. Di samping itu, koefisien 

keandalan memiliki nilai positif, sehingga menunjukan bahwa dimensi keandalan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

Pada persamaan regresi tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien dimensi daya 

tanggap (X₂) adalah sebesar 0,126. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap kenaikan 

penilaian konsumen terhadap variabel kualitas layanan dimensi daya tanggap 

sebanyak satu satuan, maka kepuasan konsumen Parani Car Wash akan naik 

sebesar 0,126 satuan, dan variabel bebas lainnya tetap. Di samping itu, koefisien 

daya tanggap memiliki nilai positif, sehingga menunjukan bahwa dimensi daya 

tanggap berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

Pada persamaan regresi tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien dimensi 

jaminan (X₃) adalah sebesar 0,420. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap kenaikan 

penilaian konsumen terhadap variabel kualitas layanan dimensi jaminan sebanyak 

satu satuan, maka kepuasan konsumen Parani Car Wash akan naik sebesar 0,420 

satuan, dan variabel bebas lainnya tetap. Di samping itu, koefisien jaminan 

memiliki nilai positif, sehingga menunjukan bahwa dimensi daya tanggap 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

Pada persamaan regresi tersebut, dapat dilihat bahwa koefisien dimensi 

bukti fisik (X₅) adalah sebesar 0,156. Hal tersebut menunjukan bahwa setiap 

kenaikan penilaian konsumen terhadap variabel kualitas layanan dimensi bukti fisik 

sebanyak satu satuan, maka kepuasan konsumen Parani Car Wash akan naik 

sebesar 0,156 satuan, dan variabel bebas lainnya tetap. Di samping itu, koefisien 
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bukti fisik memiliki nilai positif, sehingga menunjukan bahwa dimensi bukti fisik 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

4.6.3 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukan bahwa nilai signifikansi uji t dimensi 

keandalan (X₁) adalah sebesar 0,002. Menunjukan bahwa dimensi keandalan 

berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel kepuasan 

konsumen Parani Car Wash. 

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukan bahwa nilai signifikansi uji t dimensi 

daya tanggap (X₂) adalah sebesar 0,099. Menunjukan bahwa dimensi daya tanggap 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel 

kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukan bahwa nilai signifikansi uji t dimensi 

jaminan (X₃) adalah sebesar 0,001. Menunjukan bahwa dimensi jaminan 

berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel kepuasan 

konsumen Parani Car Wash. 

Berdasarkan Tabel 4.13, menunjukan bahwa nilai signifikansi uji t dimensi 

bukti fisik (X₅) adalah sebesar 0,035. Menunjukan bahwa dimensi bukti fisik 

berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel kepuasan 

konsumen Parani Car Wash. 

4.6.4 Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²) 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
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1 .851a .724 .702 

a. Predictors: (Constant), x5rata, x2rata, x1rata, x3rata 

b. Dependent Variable: yrata 

Sumber : Lampiran H  

 Pada data yang di tunjunkan pada Tabel 4.20, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Nilai R atau nilai koefisien yang mencapai 0,851 atau 85% melihatkan bahwa 

hubungan variabel bebas ( keandalan, daya tanggap, jaminan, dan bukti fisik) 

terhadap variabel terikat yaitu kepuasan konsumen adalah sebesar 85%. 

Korelasi memiliki nilai positif maka hubungan yang dimiliki variabel X dan Y 

sifatnya satu arah. Sehingga jika variabel X mengalami kenaikan maka variabel 

Y juga mengalami kenaikan. 

2. Nilai R Square (R²) atau nilai koefisien determinasi mencapai 0,724 atau 72% 

menunjukan bahwa model mampu menerangkan 72% dan sisanya adalah 

variabel-variabel lain yang tidak ada dalam penelitian. Maka dapat dilihat 

bahwa kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat 

dinilai kuat.  

4.7 Pembahasan  

4.7.1 Pengaruh Dimensi Keandalan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan nilai sig yang sebesar 0,002, maka dapat diketahui bahwa 

dimensi keandalan memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Maka dalam hasil ini bahwa hipotesis yang pertama dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa keandalan memiliki pengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen dapat terbukti. Hasil tersebut di dukung 
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dengan jurnal terdahulu yang di teliti oleh Yadi (2015) yang menunjukan bahwa 

variabel keandalan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pada Tabel 4.5 

menunjukan bahwa pada pernyataan kedua yang berhubungan dengan melakukan 

kesesuaian cuci dengan tepat waktu menunjukan jawaban yang kurang homogen 

jika dilihat dari hasil standar deviasi. Hal ini menunjukan bahwa dalam melakukan 

cuci sesuai dengan tepat waktu perlu di tingkatkan lagi, lebih dipercepat dalam 

proses cuci. Hal ini juga di kemukakan oleh salah satu konsumen parani pada saat 

saya melakukan wawancara dengan Pak Wirawan.  

“ya itu memang agak lama, kalau buat saya itu agak lama tapi tidak 

menganggu saya, paham ya, ngertikan rasanya” (WR-26, I-4) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, durasi untuk cuci satu mobil diperlukan 

waktu yang cukup lama. 

Berikut gambaran keadaan sebelumpenelitian dan hasil dari penelitian: 

Tabel 4.21 Implikasi Manajerial Terkait Dimensi Keandalan 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian – Implikasi bagi Parani Car 

Wash 

1. Sebelum penelitian, durasi 

dalam cuci setiap mobil 

membutuhkan durasi dari 1-

1,5jam, dengan durasi tersebut 

konsumen menilai bahwa 

durasi yang diperlukan cukup 

lama. 

1. Setelah penelitian, Parani Car Wash 

berusaha untuk memperbaiki 

pelayanan dalam hal waktu, selalu 

melakukan kepelatihan kepada 

pegawai agar durasi yang dibutuhkan 

bisa lebih berkurang. 
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2. Sebelum penelitian, Parani Car 

Wash tidak mengetahui bahwa 

dimensi keandalan 

berpengaruh dalam kepuasan 

konsumen. 

2. Setelah penelitian, terbukti bahwa 

keandalan mempengaruhi kepuasan 

konsumen, maka Parani Car Wash 

akan memperbaiki aspek-aspek 

dalam keandalan. Seperti lebih cepat 

dalam pelayanan dan melakukan cuci 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 

 Sumber : Data diolah 

4.7.2 Pengaruh Dimensi Daya Tanggap Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan nilai sig yang sebesar 0,099, maka dapat diketahui bahwa 

dimensi daya tanggap tidak memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Maka dalam hasil ini bahwa hipotesis yang kedua dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa keandalan memiliki pengaruh secara parsial 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen tidak dapat terbukti. Hasil tersebut di 

dukung dengan jurnal terdahulu yang di teliti oleh Nopitasari (2014) yang 

menunjukan bahwa variabel daya tanggap tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Jika dilihat dari profil responden yang terdiri dari mahasiswa 

menunjukkan bahwa responden tidak memperdulikan daya tanggap Parani Car 

Wash cepat atau lambat dikarenakan mereka memiliki waktu luang yang cukup 

banyak, sehingga tidak dalam kondisi terburu-buru. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pada Tabel 4.6 menunjukan 

bahwa pada pernyataan kedua yang berhubungan dengan ketanggapan parani 

dengan kebutuhan konsumen yang kurang homogen jika dilihat dari hasil standar 
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deviasi. Hal ini menunjukan bahwa ketanggapan Parani Car Wash dalam 

memahami kebutuhan konsumen perlu tingkatkan lagi. Hal ini juga di kemukakan 

oleh salah satu konsumen parani pada saat saya melakukan wawancara dengan 

Milla.  

“Cuma kadang kalau mau order kayak bilangnya bisa tapi tiba-tiba tidak bisa 

jam nya berubah, tapi tidak masalah sih, soalnya waktu itu akunya juga free-

free aja gitu” (MC-7, J-2) 

“waktu itu pesennya sehari sebelumnya, jadi tidak tahu itu termasuk mepet atau 

gimana, tapi waktu itu mereka mencancel tidak bisa gitu” (MC-8, J-2) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Parani Car Wash 

melakukan pembatalan secara tiba-tiba.  

Tabel 4.22 Implikasi Manajerial Terkait Dimensi Keandalan 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian – Implikasi bagi Parani Car 

Wash 

1. Sebelum penelitian, Parani Car 

Wash masih belum mengetahui 

kebutuhan konsumen yang ada. 

Karena terbukti dalam hasil survei 

menunjukan hasil yang rendah. 

2. Sebelum penelitian, Parani Car 

Wash tidak mengetahui bahwa 

dimensi daya tanggap ternyata tidak 

berpengaruh dalam kepuasan 

konsumen. 

1. Setelah penelitian, Parani Car 

Wash berusaha untuk lebih 

memperhatikan kebutuhan yang 

diinginkan konsumen. Seperti 

kecepatan dalam mencuci dan 

ketelitian dalam hal pencucian. 

2. Setelah penelitian, terbukti bahwa 

daya tanggap tidak mempengaruhi 

kepuasan konsumen, maka Parani 

Car Wash akan memfokuskan 

dimensi-dimensi selain daya 

tanggap. Lebih memperdalam 
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masalah ketelitian dan waktu dalam 

pencucian. 

Sumber : Data diolah 

4.7.3 Pengaruh Dimensi Jaminan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan nilai sig yang sebesar 0,001, maka dapat diketahui bahwa dimensi 

jaminan memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Maka dalam hasil ini bahwa hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa keandalan memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dapat terbukti. Hasil tersebut di dukung dengan jurnal 

terdahulu yang di teliti oleh Rahayu (2015) yang menunjukan bahwa variabel 

jaminan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pada Tabel 4.7 menunjukan 

bahwa pada pernyataan pertama yang berhubungan dengan kualitas jasa cuci 

menunjukan jawaban yang kurang homogen jika dilihat dari hasil standar deviasi. 

Hal ini menunjukan bahwa dalam memberikan kualitas jasa cuci perlu di tingkatkan 

lagi, lebih teliti dalam proses cuci. Hal ini juga di kemukakan oleh konsumen parani 

pada saat saya melakukan wawancara dengan Andreas, dan Milla.  

“ya overall sih lumayan baik, tapi ada yang kurang proses vacumnya kurang 

mas, vacumnya kecil mas,” (AW-25, K-4) 

 

“paling kalo luar uda bersih ya menurutku, kalo yang di dalam itu agak kurang 

bersih si, tapi maksudnya tidak kayak sampai bersih banget wangi banget, tapi 

maksudnya bersih standar gitu, tapi kadang di laci-laci atau apa masih ada 

debu-debu mungkin ngevacumnya kurang atau gimana,” (MC-17, J-3) 
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Berdasarkan wawancara tersebut, kualitas cuci yang dilakukan masih kurang 

ketelitian. 

Tabel 4.23 Implikasi Manajerial Terkait Dimensi Jaminan 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian – Implikasi bagi Parani Car 

Wash 

1. Sebelum penelitian, kualitas jasa 

cuci masih diangkap rendah 

berdasarkan hasil survei. Masih 

kurangnya ketelitian dalam cuci 

mobil tersebut. 

2. Sebelum penelitian, Parani Car 

Wash kurang meperhatikan bahwa 

dimensi jaminan berpengaruh 

dalam kepuasan konsumen. 

1. Setelah penelitian, Parani Car Wash 

berusaha untuk meningkatkan ketelitian 

dalam proses pencucian untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen.  

Melakukan pengecekan kembali sebelum 

meninggalkan kendaraan konsumen, 

sehingga akan terlihat bagian-bagian 

mobil yang masih belum bersih. 

2. Lebih memperhatikan untuk dimensi 

jaminan dalam hal kepuasan konsumen, 

berdasarkan hasil wawancara menunjukan 

bahwa hasil cuci sangat menentukan 

kepuasan konsumen. Sehingga karyawan 

dalam mencuci dituntut lebih teliti dalam 

hal pencucian, dan sebisanya tidak 

terburu-buru pada saat melakukan cuci 

mobil atau motor. 

 Sumber : Data diolah 
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4.7.4 Pengaruh Dimensi Bukti Fisik Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan nilai sig yang sebesar 0,035, maka dapat diketahui bahwa dimensi 

bukti fisik memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Maka dalam hasil ini bahwa hipotesis yang kelima dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa bukti fisik memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dapat terbukti. Hasil tersebut di dukung dengan jurnal 

terdahulu yang di teliti oleh Wusko (2014) yang menunjukan bahwa variabel bukti 

fisik berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan, pada Tabel 4.9 menunjukan 

bahwa pada pernyataan pertama yang berhubungan dengan penampilan karyawan 

menunjukan jawaban yang kurang homogen jika dilihat dari hasil standar deviasi. 

Hal ini menunjukan bahwa penampilan karyawan perlu di tingkatkan lagi dan di 

perbaiki. Hal ini juga di kemukakan oleh salah satu konsumen parani pada saat saya 

melakukan wawancara dengan Pak Wirawan.  

“agak lusuh memang, kurang apa ya, ke yang apa ya bukan kurang rapi 

memang seperti itu, mungkin karena capek ya, memang dia kurang rapi, tapi 

ketika saya paham dia nyuci mobil dari pagi sampai siang sendirian lagi, ya 

saya paham, ya kan” (WR-33, I-5) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, penampilan karyawan selama ini menunjukan 

bahwa masih kurang rapi. 
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Tabel 4.24 Implikasi Manajerial Terkait Dimensi Bukti Fisik 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian – Implikasi bagi Parani Car 

Wash 

1. Sebelum penelitian, penampilan dari 

karyawan masih kurang diperhatikan 

oleh Parani Car Wash. 

2. Dalam survei dan wawancara 

menunjukan bahwa penampilan 

karyawan dinilai kurang dan terlihat 

lusuh. 

1. Setelah penelitian, Parani Car Wash akan 

meningkatkan penampilan karyawan agar 

terlihat lebih rapi. Melakukan penggantian 

baju seragam jika memang kondisi baju 

sudah tidak baik lagi digunakan.  

2. Setelah penelitian, akan meningkatkan 

penampilan karyawan agar lebih di percayai 

oleh konsumen. Memberikan seragam yang 

terdiri dari baju hingga celana. Sehingga 

penampilan lebih terlihat rapid an bersih 

sesuai standar yang ditentukan perusahaan. 

 Sumber : Data diolah 

 


