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Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) kualitas pelayanan yang selama ini diberikan 

oleh bengkel las podomoro, (2) dimensi kualitas pelayanan (tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy) yang paling berpengaruh terhadap kualitas 

pelayanan, (3) apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan (yang meliputi dimensi 

tangible,reliability,responsiveness,assurance, dan empathy) terhadap kepuasaan 

konsumen bengkel las podomoro. 

 Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan merupakan 

penelitian survey. Populasi penelitian seluruh pelanggan atau pengguna jasa bengkel las 

Podomoro Banjarmasin dan sampel sebesar 30 responden dengan analisis data Regresi 

Linier Berganda. 

 Hasil penelitian menunjukkan (1) Kualitas pelayanan meliputi dimensi tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara parsial hanya terdapat satu 

dimensi yaitu empathy yang berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Bengkel 

Las Podomoro Banjarmasin, (2) kualitas pelayanan meliputi dimensi tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy secara simultan berpengaruh positif pada 

kepuasaan konsumen Bengkel Las Podomoro Banjarmasin. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan maka konsumen akan semakin puas, (3) dimensi kualitas pelayanan yang paling 

berpengaruh pada kepuasaan konsumen adalah dimensi assurance. 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan 

 

ABSTRACT 

 This study aims to determine : (1) the quality of service that has been provided by 

the podomoro welding workshop, (2) dimensions of service quality (tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy) that have the most influence on service quality, 

(3) Is there any influence of service quality (which includes the dimensions of tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, and empathy) on consumer satisfaction of the 

podomoro welding workshop. 

 The design of this research is descriptive qualitative research and is a survey 

research. The research population is all customers or users of the Podomoro welding 

workshop in Banjarmasin and a sample of 30 respondents with Multiple Linear Regression 

data analysis. 
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 The results of the study show : (1) Service quality includes dimensions of tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, and empathy partially, there is only one dimension, 

namely empathy which has a positive effect on consumer satisfaction. Welding Workshop 

Podomoro Banjarmasin, (2) Service quality includes the dimensions of tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, and empathy simultaneously have a positive effect on consumer 

satisfaction at the Podomoro Welding Workshop Banjarmasin. The better the service 

provided, the more satisfied consumers will be, (3) The dimension of service quality that 

has the most influence on customer satisfaction is the assurance dimension. 

Keywords : Service Quality, Customer Satisfaction 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Persaingan bisnis dan usaha pada era 

globalisasi ini semakin pesat. Persaingan 

yang semakin ketat menuntut pelaku 

usaha untuk mempunyai keunggulan 

kompetitif agar mampu bertahan dan 

bersaing dengan pesaing usaha yang lain. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan meningkatkan kualitas produk, 

kualitas pelayanan serta menerapkan 

konsep pemasaran modern yaitu 

berorientasi pasar atau konsumen yang 

merupakan ujung tombak keberhasilan 

usaha. 

Keunggulan kompetitif dapat dicapai 

apabila pelaku usaha mampu 

memberikan kepuasan kepada 

pelanggannya. Perusahaan harus 

mempunyai komitmen manajemen untuk 

meningkatkan kualitas jasa yang di 

berikan untuk memuaskan pelanggan 

secara terus menerus. Kepuasan 

pelanggan menjadi sangat penting karena 

pada kenyataan yang ada, pelanggan 

yang tidak puas terhadap pelayanan jasa 

yang didapatkannya cenderung akan 

mencari penyedia layanan jasa yang lain 

yang mampu memuaskan kebutuhannya. 

Salah satu pelayanan jasa yang sering 

digunakan di era globalisasi ini adalah 

Bengkel las. Bengkel las ini berkaitan 

dengan perusahaan industri yang mana 

perusahaan industri memproduksi suatu 

barang dengan menggunakan mesin dan 

mesin tersebut sewaktu-waktu bisa 

mengalami kerusakan, dan disaat seperti 

itulah perusahaan industri membutuhkan 

jasa bengkel las. 

Di era globalisasi ini usaha bengkel 

las merupakan pelayanan jasa yang 

menjanjikan dimana semua perusahaan 

industri mau itu industri besar ataupun 

kecil sudah mulai banyak menggunakan 

permesinan untuk mendapatkan efisiensi 

kerja dari segi waktu dan pengeluaran. 

Perusahaan-perusahaan industri seperti 

inilah yang menjadi target dari bisnis 

usaha bengkel las.     

Muncul banyak bengkel yang 

tersebar di tiap tempat memberikan 

pelayanan yang bagus, baik bengkel yang 

bersifat resmi maupun tidak resmi. 

Keberadaan bengkel resmi maupun tidak 

resmi menjadi sebuah persaingan bisnis 

yang ketat karena antar bengkel ingin 

mendapatkan pelanggan yang sebanyak-

banyaknya agar mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Keberhasilan usaha bengkel dimulai 

dari kemampuan dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas baik kepada 

pelanggannya. Bengkel sebagai pemberi 

layanan jasa harus dapat memberikan 



pelayanan yang prima kepada pelanggan. 

Apabila bengkel mampu memberikan 

kualitas pelayanan jasa dengan mutu 

terjamin, cost akan turun, permintaan 

pasar dan produktivitas akan naik, 

hasilnya kepuasan pelanggan dan 

meningkatnya revenue bagi pelaku usaha. 

Bengkel yang sukses adalah bengkel 

yang mempunyai daya saing. Dalam 

rangka memenangkan persaingan 

tersebut, bengkel harus memberikan nilai 

dan kepuasan kepada pelanggan melalui 

pelayanan jasa yang berkualitas seperti 

ketepatan waktu, kerja sama tim  dan 

produktivitas kerja. Pelanggan akan 

bersedian membayar dengan nilai lebih 

pada pelayanan jasa yang berkualitas. 

Keunggulan bengkel sangat di tentukan 

oleh kualitas pelyanan yang di berikan 

oleh kualitas pelayanan yang di berikan, 

hal ini dapat diidentifikasi melalui 

kepuasan pelanggannya. 

Bengkel Las Podomoro, merupakan 

salah satu penyedia layanan jasa bengkel 

yang berpusat di Banjarmasin Utara. 

Bengkel Las Podomoro berdiri sejak 

tahun 2007. Banyak pesaing tidak 

menghalangi untuk bertahan bahkan 

berkembang  sampai sekarang. 

Berdasarkan hasil studi dokumentasi data 

kunjungan pelanggan menunjukan angka 

yang tidak stabil setiap bulannya. 

Pada bulan tertentu jumlah pelanggan 

bengkel sangat tinggi, tetapi ada juga 

bulan yang jumlah konsumennya cukup 

rendah. pada saat konsumen sedikit 

menunjukan adanya ketidakseimbangan 

antara sumber daya dan fasilitas yang ada 

dengan pelanggan bengkel. 

Secara umum dapat diliat konsumen 

yang datang ke Bengkel Las Podomoro 

Banjarmasin cukup banyak setiap 

bulannya walaupun dengan angka yang 

fluktuatif. Konsumen yang datang 

kebanyakan adalah pelanggan lama 

bengkel tetapi sebagian merupakan 

pelanggan baru. 

Perkembangan jumlah pelanggan 

bervariasi dalam setiap bulan dibulan Juli 

pelanggan yang datang hanyar terdiri dari 

15 pelanggan, sedangkan dibulan agustus 

jumlah pelanggan berjumlah 35 

pelanggan , dan pada saat penelitian ini 

dilakukan pada bulan September jumlah 

pelanggan menurun dari bulan 

sebelumnya yakni hanya terdiri dari 30 

pelanggan. 

Kualitas pelayanan jasa yang tinggi 

yang diberikan oleh suatu perusahaan ja 

merupakan faktor terpenting bagi 

kepuasan pelanggan. Pemberian 

pelayanan jasa oleh perusahaan jasa oleh 

perusahaan jasa mungkin dapat 

mengalami kegagalan dalam memberikan 

kepuasan kepada pelanggan apabila 

perusahaan tidak mengetahui bentuk 

layanan yang sebenarnya diinginkan oleh 

pelanggan.  

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif  kualitatif. Deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadan, peristiwa objek apakah orang, 

atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variabel-variabel yang bias dijelaskan 

baik dengan angka-angka maupun kata-

kata (Punaji Setyosari).  

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis regresi linier berganda 

membuktikan kualitas pelayanan 

meliputi ke 5 dimensinya berpengaruh 

positif pada kepuasaan konsumen secara 

simultan, secara parsial terdapat variabel-

variabel yang tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasaan konsumen, dapat 

diartikan selama ini Bengkel Las 

Podomoro Banjarmasin belum secara 

maksimal memberikan pelayanan kepada 

para konsumennya yang mana hal 

tersebut mungkin akan mempengaruhi 

bisnis untuk kedepan seiring 

berjalanannya waktu mungkin ada 

bengkel-bengkel las lain yang 

memanfaatkan keadaan seperti sekarang 

untuk memberikan pelayanan dengan 

maksimal kepada konsumen. 

Dari hasil analisis data penelitian ini 

diketahui kualitas pelayanan memberikan 

pengaruh positif kepada kepuasan 

konsumen sebesar 72,2%sedangkan 

sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Bedasarkan hasil analisis diketahui 

dimensi kualitas pelayanan yang paling 

banyak pengaruhnya kepada kepuasaan 

konsumen adalah assurance sebesar 

37,13%, yang itu berarti dimensi 

assurance pelayanan Bengkel Las 

Podomoro Banjarmasin telah sesuai 

dengan harapan konsumen. 

Kepuasaan konsumen dapat terwujud jika 

harapan akan pelayanan jasa bengkel las 

podomoro dapat terpenuhi dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan.  

 

KESIMPULAN 

1) Kualitas pelayanan meliputi dimensi 

tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy secara parsial 

hanyar terdapat satu dimensi yaitu 

empathy yang berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen 

Bengkel Las Podomoro Banjarmasin. 

2)  Kualitas pelayanan meliputi dimensi 

tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy secara 

simultan berpengaruh positif pada 

kepuasaan konsumen Bengkel Las 

Podomoro Banjarmasin. Semakin 

baik pelayanan yang diberikan maka 

konsumen akan semakin puas 

3) Dimensi kualitas pelayanan yang 

paling berpengaruh pada kepuasaan 

konsumen adalah dimensi assurance.  

 

SARAN 

Peneliti hanya dapat memberi saran yaitu 

diliat dari hasil uji secara parsial 

diketahui hanya terdapat satu dari kelima 

dimensi kualitas pelayanan yang 

berpengaruh terhadap kepuasaan 

konsumen, dari hal tersebut peneliti ingin 

menyarakan Pengelola Bengkel Las 

Podomoro Banjarmasin lebih 

memperhatikan kualitas pelayanan pada 

dimensi bukti fisik (tangible), reliability 

(kehandalan), responsiveness(respon), 

assurance (jaminan), lakukan pelayanan 

secara maksimal pada ruang lingkup 

dimensi kualitas pelayanan tersebut agar 

dapat memberikan kepuasaan yang lebih 

lagi kepada konsumen. 
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