
iii 

ABSTRAK 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Surya Mandiri 

Mapan Sejahtera 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empathy dan 

tangible terhadap kepuasan pengguna jasa SMMS.  

Penelitian merupakan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengguna jasa SMMS. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

metode simple random sampling yang termasuk dalam jenis teknik pengambilan 

sampel probabilitas. Ukuran sampel ditetapkan berjumlah 30 dengan 

menggunakan rumus Slovin.Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible sedangkan 

variabel terikatnya adalah kepuasan pengguna jasa SMMS. Model analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda. Kuesioner yang 

disebarkan berjumlah 30 dan kuesioner yang kembali dan siap diolah berjumlah 

30.  

Hasil dari penelitian ini adalah reliability, responsiveness, assurance, 

empathy dan tangible secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna jasa SMMS, yang nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai α yaitu 

0,1, sedangkan yang berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pengguna jasa 

SMMS yaitu hanya empathy dan tangible. Empathy mempunyai pengaruh yang 

paling besar yaitu sebesar 0,291 terhadap kepuasan bila dibandingkan dengan 

empat variabel bebas yang lain. 

Kata Kunci: reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible dan 

kepuasan pengguna jasa. 
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ABSTRACT 

The Affect of Quality Services to Surya Mandiri Mapan Sejahtera User 

Satisfaction 

The purpose of this study is to investigate the influence of service quality 

which consist of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible to 

the satisfaction of SMMS service users. 

The type of this research is descriptive. Collecting data in this study uses a 

questionnaire. The population in this study are all SMMS service users. The 

sampling technique is a simple random sampling which is included in the type of 

probability sampling techniques. The sample size is determined to 30 using the 

Slovin formula. The independent variables used in this research are reliability, 

responsiveness, assurance, empathy and tangible, while the dependent variable is 

SMMS service user satisfaction. The analysis Model used in this study is multiple 

regression analysis.  The questionnaire are distributed to 30 and the returned 

questionnaires and ready to be processed are 30. 

The results from this research are reliability, responsiveness, assurance, 

empathy and tangible are simultaneously significant to SMMS service user 

satisfaction, which its significant value is smaller than the value of α that is 0, 

while the results having an effect partially to the satisfaction of service users 

SMMS are only empathy and tangible. The empathy has the greatest influence on 

satisfaction that is 0.291 while compared to the other four independent variables. 

Keywords: Reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible and service 

user satisfaction. 
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 Penulis bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir. penulis 

menyadari, skripsi yang disusun ini bukan merupakan suatu yang mudah dan 
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segenap tenaga dan fikiran. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka 
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Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, 
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tahun lamanya. Ketika penulis menoleh ke belakang nanti niscaya semua ini akan 

menjadi kenangan yang indah 
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4) Bapak Dr. David Sukardi Kodrat,M.M, C.P.M selaku dekan Universitas 

Ciputra, dan tempat saya berkonsultasi sewaktu Bab satu, beliau juga yang 

mengusulkan penulis melakukan penelitian ini. 

5) Dr. Bambang Widjanarko Otok, M.Si selaku dosen pembimbing dalam 

bidang statistik yang membantu dan membimbing peneliti dalam 

mengolah dan menganalisis data sekaligus memberikan pemahaman lebih 

dalam mengenai apa itu metode penelitian yang sesungguhnya. 

6) Dosen-dosen jurusan International Business Management Universitas 

Ciputra lain yang sudah mengajar penulis selama 4 tahun disini Ibu Lenny 
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gelar) yang sudah membimbing penulis pada tahun-tahun awal berkuliah 

di Universitas Ciputra. 

8) Semua teman-teman seperjuangan Universitas Ciputra angkatan 2006 

yang dimana selalu kompak dengan berbagi keceriaan dan canda tawa 

selama 4 tahun ini dan berkat mereka juga penulis mendapatkan motivasi 

yang kuat untuk menyelesaikan skripsi ini.  

9) Almarhum Bapak Rudy Soetrisno selaku pendiri SMMS sendiri dan 

merupakan ayah penulis sendiri yang selalu menjadi tokoh utama dalam 

hidup penulis untuk selalu berjuang dan berkat perjuangan dan jasa beliau 
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penulis selalu tetap dapat hidup sejahtera sehingga penulis akan 

melanjutkan perjuangan beliau dan tidak akan mengecewakannya karena 

kenangan beliau selalu hidup dalam hati penulis. Mama penulis yang 

selalu sabar mendampingi penulis dan memikul tanggung jawab yang 

berat menjadi kepala rumah tangga dan merangkap ibu rumah tangga demi 

menghidupi kedua anaknya dan tanpa dia penulis tidak akan bisa seperti 

sekarang dan dapat meneruskan kuliah dengan lancar dan tidak lupa 

kepada kakak perempuan penulis yang jauh di Seatle, Amerika Serikat 

yang sudah memberikan dukunganya dengan sepenuh hati dan telah 

menjadi kakak, teman curhat dan sahabat terbaik penulis selama penulis 

hidup. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

dalam penulisan karya Tugas Akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran dari para 

pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis dan semoga untuk karya tulis yang 

telah disusun ini dapat membantu siapapun yang membacanya, Dengan demikian 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembaca. 
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