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PENDAHULUAN 

 Perkembangan industri otomotif telah mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi saat ini. Persaingan bisnis di bidang otomotif saat ini semakin ketat. Pasar 

di bidang otomotif memiliki prospek yang cukup baik dan menjanjikan. Masing-

masing industri otomotif saling bersaing untuk dapat menguasai pasar. 

 Setiap industri otomotif harus mampu mengetahui perkembangan pasar 

yang ada pada saat ini dan menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dengan 

hati-hati. Hal ini dilakukan industri otomotif yang ingin bertahan dalam persaingan. 

Selain menciptakan produk dan pendukung produk, industri otomotif juga harus 

memperhatikan pelayanan yang disediakan oleh perusahaan. 

 Di Indonesia, industri otomotif terus mengalami perkembangan. 

Berdasarkan International Yearbook of Industrial Statistic 2016 yang diterbitkan 

oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), keberhasilan 

Indonesia masuk 10 besar negara industri manufaktur terbesar di dunia serta  

mampu melampaui negara industri lainnya seperti Inggris, Rusia, dan Kanada 

(Yovanda, 2017). Selain itu, Indonesia termasuk negara yang memiliki industri 

manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan di wilayah ASEAN (setelah 

Thailand yang menguasai sekitar 50 persen dari produksi mobil di wilayah ASEAN) 

(Anonim, 2017). 

 Bengkel XYZ merupakan anak perusahaan dari PT A yang bergerak di 

bidang jasa service kendaraan khususnya mobil. Perusahaan ini bergerak di 

bidang jasa service yang melakukan hubungan langsung ke pelanggan. 

Pelanggan merupakan pihak yang berperan dalam kemajuan perusahaan dengan 

menikmati jasa service yang diberikan dan memberikan hubungan timbal balik 

berupa biaya layanan tersebut. Selama perusahaan ini berdiri hingga sekarang 

belum pernah ada cara untuk melihat kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh 

Bengkel XYZ Semarang. Saat ini pelanggan semakin terdidik dan menyadari hak-

haknya, selain itu juga mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda, oleh 

karena itu perusahaan harus berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelanggan 

dengan memberikan kualitas pelayanan yang semakin hari semakin baik.  

 Tujuan keseluruhan bisnis adalah menghasilkan pelanggan yang puas dan 

setia yang akan terus menjalin bisnis dengan perusahaan. Oleh karena itu, 

memberikan kualitas produk yang tinggi dan pelayanan yang prima adalah suatu 
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keharusan apabila ingin mencapai tujuan pelanggan yang puas. Pelanggan yang 

puas akan produk atau jasa yang diberikan oleh bengkel XYZ, diharapkan akan 

kembali lagi untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa dari bengkel 

tersebut. Bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan produk maka akan 

mengutamakan jasa atau pelayanan pelanggan. Perusahaan XYZ merupakan 

salah satu perusahaan yang menawarkan jasa perawatan dan pemeliharaan 

kendaraan serta pengadaan sparepart berdasarkan jenis kendaraan pelanggan. 

Berikut ini merupakan data jumlah pelanggan tahun 2016 : 

 

Gambar 1. Grafik Data Jumlah Pelanggan Tahun 2016 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bengkel XYZ mengalami 

naik turun jumlah pelanggan di tahun 2016. Jumlah pelanggan yang sering 

berubah-ubah dari waktu ke waktu tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang 

menyebabkan kurang komitmennya pelanggan datang ke bengkel XYZ. Peneliti 

mencoba melihat data survey kepuasan pelanggan, ditemukan beberapa keluhan 

mengenai karyawan Bengkel XYZ, seperti yang terlihat dari tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1. Daftar Keluhan Pelanggan Tahun 2016 

No. Jenis Keluhan Jumlah Keluhan Persentase (%) 

1. Lambatnya Pelayanan 20 40 

2. Tidak memenuhi janji 10 20 

3. Kurang terampil dalam 
memberikan informasi kepada 
pelanggan 

5 10 

4. Kurang ramah terhadap 
pelanggan 

10 20 

5. Tidak menyebutkan nama 
pelanggan selama proses 
pelayanan 

5  10 

Total 50 100   

 Berdasarkan data komplain bengkel XYZ tahun 2016 terdapat 50 orang 

pelanggan yang menyampaikan keluhan diantaranya adalah lambatnya pelayanan 

(40%) berupa kurang cepatnya pelayanan yang diperoleh pelanggan pada saat 

diperlukan, kurang terampilnya dalam memberikan informasi (20%) mengenai 

bagian kendaraan yang akan diperbaiki, tidak memenuhi janji (10%) seperti proses 

pengerjaan untuk melakukan perbaikan kendaraan yang tidak tepat waktu atau 

tidak sesuai dengan janji yang telah ditentukan kepada pelanggan. Selain itu, 

keluhan lainnya dari pelanggan adalah karyawan bengkel kurang ramah (20%) 

dalam menyapa pelanggan ketika memasuki area kantor dan di ruang tunggu serta 

selama proses pelayanan karyawan bengkel sering kali lupa menyebutkan nama 

pelanggan secara konsisten (10%). Oleh sebab itu, jumlah pelanggan di bengkel 

XYZ mengalami naik turun yang disebakan karena kurang efektifnya kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh karyawan Bengkel XYZ yang dapat dilihat dari 

jumlah komplain yang diterima.  

 Berdasarkan daftar komplain di atas dapat diketahui bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh karyawan bengkel XYZ masih belum sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pelanggan. Hasil survey tersebut didukung dari hasil interview 

dengan Wakil Direktur bengkel XYZ yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017 

yang menyatakan bahwa pelayanan karyawan XYZ masih kurang, contohnya yaitu 

terlalu banyak basa basi kepada pelanggan yang sudah dikenal, namun jika 

pelanggan baru dalam hal keramahan tidak ada sambutan, sapaan dan salam 

kepada pelanggan.  

 Hal ini juga diperkuat dari hasil interview dengan Direktur XYZ pada tanggal 

26 Mei 2017 yang menyatakan bahwa tidak adanya standar pelayanan sehingga 
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membuat karyawan bengkel tidak mengetahui dan memahami sikap dalam 

melayani pelanggan yang baik dan sesuai peraturan perusahaan seperti apa, 

karyawan pun tidak mengetahui harus bersikap seperti apa dalam melayani 

pelanggan ketika adanya komplain mengenai pelayanan yang terjadi di 

perusahaan, sehingga ketika ada permasalahan pelanggan, karyawan satu 

dengan karyawan yang lain saling melempar permasalahan dan membuat kesan 

kepada pelanggan menjadi tidak ramah.  

 Selain itu, hasil interview dengan salah seorang karyawan HRD pada 

tanggal 2 Juni 2017 yang menyatakan bahwa karyawan dalam memberikan 

informasi kepada pelanggan hanya sebatas kebutuhan pelanggan dalam 

memperbaiki kendaraannya, tidak adanya informasi tambahan mengenai 

perbaikan lainnya atau menawarkan produk service lainnya yang ada di bengkel 

XYZ. Oleh karena tidak adanya informasi tambahan menyebabkan pelanggan 

sering komplain dan bolak balik ke bengkel mengeluhkan tidak akuratnya 

perbaikan yang dilakukan dan jadwal perbaikan yang tidak pasti. 

 Amstrong, dkk (2015) berpendapat bahwa dengan memahami kebutuhan, 

keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting 

bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan 

kepuasan bagi pelanggannya. Selain itu, Swastha & Irawan (1990) juga 

menyatakan bahwa ada 5 (lima) penggerak utama kepuasan pelanggan, yaitu : 

kualitas pelayanan, harga, faktor emosional, lokasi dan kemudahan untuk 

mendapatkan jasa. Semua faktor-faktor yang dikemukakan oleh ahli tersebut 

semuanya memiliki peran dalam terciptanya kepuasan pelanggan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan. 

 Tjiptono (2012) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 

proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan 

secara langsung hasilnya dan pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Sugiarto (1999) yang menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain atau yang biasa dinamakan pelanggan dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan 

dilayani. 
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 Guna mendukung pernyataan di atas, peneliti melakukan penyebaran 

skala kualitas pelayanan kepada 5 orang karyawan bagian service advisor untuk 

mengetahui keterampilan pelayanan karyawan di bengkel XYZ. Berikut ini hasil 

dari skala kualitas pelayanan pada karyawan bengkel XYZ di Bengkel XYZ: 

 

Gambar 2. Grafik Skala Kualitas Pelayanan 

 Berdasarkan hasil skala kepuasan pelanggan di atas terdapat  yang rendah 

yaitu pada aspek reliability (reliabilitas) dan responsiveness (daya tanggap). 

Sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ke tiga aspek tersebut 

yang harus ditingkatkan lagi oleh karyawan bengkel XYZ, yaitu cepat tanggap 

dalam merespon permasalahan pelanggan, memberikan informasi yang jelas 

mengenai produk-produk service bengkel dan juga ketepatan waktu dalam 

membuat janji dengan pelanggan. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh 

karyawan bengkel XYZ masih belum sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal 

tersebut didukung dengan hasil interview yang dilakukan peneliti kepada 4 

karyawan pada tanggal 3 Juni 2017 yang menyatakan bahwa mereka masih 

kurang terampil dan tidak tahu cara melayani pelanggan serta bagaimana 

menghadapi pelanggan yang komplain. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa 

belum pernah mendapatkan pembekalan atau pelatihan mengenai pelayanan 

sehingga menyebabkan mereka kurang terampil dalam melayani pelanggan. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan 

menggunakan pelatihan pelayanan prima atau Service Excellence Training  
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(Sriwana dan Silaban, 2012). Hasil penelitian Pambudi (2013) menunjukan bahwa 

pemahaman terhadap service excellence dapat diberikan melalui pelatihan. 

Pelatihan dipilih karena menguatkan bahwa metode yang cukup efektif untuk 

meningkatkan motivasi, mengubah struktur kognitif dan memodifikasi sikap serta 

menambah keterampilan berperilaku (Johnson & Johnson, 2000). Pelatihan juga 

memberikan yang bisa dikembangkan karyawan, pengetahuan dan keterampilan 

yang spesifik, dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan (Mathis & 

Jackson, 2006). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2012) 

yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kompetensi karyawan. 

 Hasil penelitian Puswiartika (2013) menunjukkan bahwa service excellence 

training mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Service excellence skill 

dan juga kepuasan pelanggan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suharso (2013) juga menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Erlando (2009) menyatakan bahwa ada pengaruh nyata secara bersama-sama 

pada pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan SPBU Pertamina 34-12708. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menimbulkan pertanyaan 

dalam diri peneliti “apakah efektif Service Excellence Training pada karyawan 

terhadap kepuasan pelanggan di bengkel XYZ Semarang?” pertanyaan tersebut 

akan dijawab dengan metode pelatihan service excellence. Pada penelitian ini 

peneliti ingin mengetahui efektivitas Service Excellence Training pada karyawan 

terhadap kepuasan pelanggan di Bengkel XYZ Semarang. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

pengaruh Service Excellence Training bagian karyawan terhadap kepuasan 

pelanggan di Bengkel XYZ Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang berarti di bidang Psikologi Industri dan Organisasi 

terutama terkait dengan Service Excellence Training terhadap kepuasan 

pelanggan di Bengkel XYZ Semarang. Selain itu, penelitian ini memberikan 

manfaat untuk perusahaan yaitu dapat dijadikan bahan referensi terkait dengan 

Service Excellence Training dengan kepuasan pelanggan di Bengkel XYZ 

Semarang. 
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Kepuasan Pelanggan  

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Tjiptono dan Chandra, 2016) 

mendeskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that you have when you 

achieved something or when something that you wanted to happen does happen” 

and “the act of fulfilling a need or desire”. Dari pendapat diatas, dapat diartikan 

bahwa kepuasan adalah perasaan menyenangkan yang dimiliki saat 

mendapatkan sesuatu atau ketika sesuatu yang diinginkan terjadi dan terpenuhi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, Kotler dan Keller (2009) berpendapat 

bahwa kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau 

hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, 

pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan 

akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau 

senang. Giese dan Cote (dalam Tjiptono dan Chandra, 2016) merupakan pakar 

dari Washington State University menemukan kesamaan dalam hal tiga komponen 

utama tentang kepuasan pelanggan, yaitu (1) kepuasan pelanggan merupakan 

respon (emosional atau kognitif); (2) respon tersebut menyangkut fokus tertentu 

(ekspektasi, produk, pengalamn konsumsi, dan seterusnya); dan (3) respon terjadi 

pada waktu tertentu (setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, 

berdasarkan pengalaman akumulatif, dan lain-lain). Secara singkat, kepuasan 

pelanggan terdiri atas tiga komponen, yaitu respon yang menyangkut fokus 

tertantu yang ditentukan pada waktu tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan respon positif yang 

ditunjukkan oleh pelanggan berdasarkan  perbandingan antara kinerja aktual 

terhadap harapan pelanggan. 

 Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa terhadap tiga aspek kepuasan 

Pelanggan yaitu : Loyal terhadap produk, adanya komunikasi yang positif dari 

mulut ke mulut dan perusahaan menjadi pertimbangan utama. 

1. Loyal terhadap produk 

Pelanggan yang puas cenderung akan menjadi loyal. Kepuasan yang 

dirasakan pelanggan terhadap produk yang dibeli atau dikonsumsi mempunyai 

kecenderungan untuk mengkonsumsi atau membeli ulang pada produsen yang 

sama. Keinginan untuk mengkonsumsi atau membeli ulang dikarenakan 
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adanya keinginan untuk mengulangi pengalaman positif yang dirasakan 

pelanggan dan menghindari pengalaman yang buruk. 

2. Adanya komunikasi positif dari mulut ke mulut  

Kepuasan adalah merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi 

positif  dari mulut ke mulut (worth of mouth communication). Komunikasi positif 

yang dimaksud adalah adanya rekomendasi kepada calon pelanggan yang lain 

dan mengatakan hal-hal yang positif mengenai produk dan perusahaan yang 

menyediakan produk tersebut. 

3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli produk lain 

Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan pada proses kognitif maka akan 

membuat pelanggan lebih mengutamakan perusahaan yang sama untuk 

mendapatkan jasa atau produk dari perusahaan tersebut.  

 Pada kepuasan pelanggan terdapat  dua hal utama dalam kepuasan 

pelanggan, yaitu: (a) tingkat harapan atau ekspektasi pelanggan terhadap kinerja 

produk atau perusahaan pada atribut-atribut relevan, dan (b) persepsi pelanggan 

terhadap kinerja aktual produk atau perusahaan bersangkutan (perceived 

performance) Alternatif lain, tingkat kepentingan masing-masing atribut dan atau 

tingkat kinerja ideal juga bisa ditanyakan (Tjiptono dan Chandra, 2016). 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti menggunakan aspek 

kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2009) adalah loyal terhadap 

produk, komunikasi dari mulut ke mulut dan perusahaan menjadi pertimbangan 

utama. 

 Pada kepuasan pelangan terdapat beberapa yang faktor yang 

memengaruhi puas tidaknya pelanggan. Sitinjak (2004) menyebutkan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mendorong kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas apabila setelah membeli dan menggunakan 

produk tersebut ternyata kualitas produk tersebut baik. 

2. Harga 

Untuk pelanggan yang sensitif, harga murah adalah sumber kepuasan yang 

penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. 
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3. Service quality 

Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan 

merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang 

populer adalah SERVQUAL. 

4. Emosional 

Pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value yang 

diberikan oleh brand  dari suatu produk. 

5. Biaya dan kemudahan 

Pelanggan akan semakin puas apabila dalam mendapatkan pelayanan 

tergolong mudah, nyaman dan efisien. 

 Kotler dan Keller (2009) juga menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain: 

1. Waktu penyerahan produk 

2. Mutu produk dan jasa 

3. Penetapan harga 

4. Perlakuan langsung perusahaan terhadap pelanggan 

Selain itu, Lupiyoadi (2001) menyatakan bahwa ada lima faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Kualitas produk 

 Pelanggan akan puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan 

 Pelanggan akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan harapan. 

3. Emosional 

 Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum bila seseorang menggunakan produk bermerk dan cenderung 

mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan 

karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi 

puas dengan merk tertentu. 

4. Harga 

 Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi memantapkan harga yang 

lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. 
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5. Biaya  

 Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah kualitas produk, kualitas 

pelayanan, emosional, harga dan biaya. 

 Kotler dan Keller (2009) ada beberapa metode yang dipergunakan setiap 

perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan 

pelanggan pesaing. Kotler mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Suatu perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan 

kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk menyampaikan saran 

dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu komentar dan 

lain-lain.  

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopers untuk berperan atau 

berpura-pura sebagai pelanggan potensial. Sebagai pembeli potensial 

terhadap produk dari perusahaan dan juga dari produk pesaing. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya mencari 

tahu  pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau yang telah pindah 

pemasok, agar dapat memahami penyebab mengapa pelanggan tersebut 

berpindah ke tempat lain. Dengan adanya peningkatan customer lost rate, di 

mana peningkatan customer lost rate menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuskan pelanggannya. 

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan 

metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail, website, ataupun 

wawancara langsung. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan balikan secara langsung (feedback) dari pelanggan dan juga akan 

memberikan kesan positif terhadap para pelanggannya.  
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Service Excellence  

 Barata (2003) menyatakan bahwa pelayanan prima (service excellence) 

adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan 

pelanggan, agar pelanggan selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. 

Maddy (dalam Tjiptono, 2012) menyatakan bahwa service excellence bertujuan 

menimbulkan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan, menjaga agar 

pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan segala kebutuhan dan 

keinginannya serta untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia 

menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Sehubungan dengan itu, 

Rahmayanti (dalam Puswiartika, 2013) menyatakan bahwa service excellence 

adalah: (1) pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan, (2) 

pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice), (3) pelayanan dengan 

standar mutu yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan 

pelanggan, (4) pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis dan emosional 

pelanggan. Kesimpulannya Service Excellence adalah pelayanan terbaik yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga 

pelanggan dapat memperoleh kepuasan. 

 Adapun beberapa dimensi kualitas jasa yang harus diperhatikan dalam 

perbaikan kualitas jasa/layanan (Gaspersz, 1997), yaitu:  

1. Ketepatan waktu pelayanan;  

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas;  

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;  

4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun 

penanganan keluhan;  

5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung;  

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan;  

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi;  

8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/penanganan permintaan 

khusus;  

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan, informasi;  
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10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan lingkungan, 

AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV, dan sebagainya.  

 Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono dan Chandra, 2016) 

menyatakan bahwa terdapat lima dimensi utama kualitas jasa, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2. Daya Tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa 

para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau 

masalah pelanggan. 

4. Empati (emphaty), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasional yang 

nyaman. 

5. Bukti Fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fisik, perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, yang sesuai dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti adalah ke lima dimensi menurut Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry, yaitu reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), empati (emphaty), dan bukti fisik (tangibles). 

 

Pelatihan  

Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Noe (2005) 

berpendapat bahwa pelatihan adalah upaya perusahaan untuk memfasilitasi 
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proses belajar karyawan dalam mencapai kompetensi pekerjaannya. Tujuan dari 

pelatihan tersebut adalah agar karyawan mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

As’ad (2004) berpendapat bahwa pelatihan adalah usaha-usaha yang 

berencana yang diselenggarakan agar supaya dicapai penguasaan akan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan. 

Aprinto dan Jacob (2013) menyatakan bahwa melalui pelatihan dapat mengatasi 

kurangnya keterampilan, pengetahuan dan juga sikap kerja yang ada pada 

karyawan. Peningkatan pada kompetensi dapat mengatasi hambatan atau 

kendala dan permasalahan serta meningkatkan kinerja karyawan yang dapat 

berdampak pada meningkatnya hasil-hasil unit kerja dan tercapainya tujuan 

perusahaan.  

 Training merupakan suatu bentuk experiential learning (pengalaman 

belajar) yang mengarah pada perubahan. Experiential learning  adalah proses 

pembelajaran yang berpusat pada pengalaman yang diperoleh peserta dari 

serangkaian beberapa aktivitas yang dilakukan sebelumnya (Kolb, 2015). 

 Metode-metode yang biasa dilakukan dalam experiential learning  ini 

(Murdoko dan Hindiarto, 2011) berupa lecture, role play, presentasi, games,  

simulasi, latihan, demonstrasi, yang dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di 

luar ruangan. Pada pelatihan ini metode yang digunakan adalah metode diskusi, 

ceramah, presentasi, roleplay dan permainan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa pelatihan adalah 

salah satu usaha yang dilakukan untuk membekali karyawan agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk meningkatkan kinerja serta 

mencapai tujuan perusahaan. 

Santoso (2013) menyatakan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses 

pelatihan, yaitu: 

1. Pra Pelatihan 

a. Identifikasi dan analisis kebutuhan pelatiha (training need assessment) 

Training need assessment merupakan langkah pertama yang harus 

dilakukan. Cara ini diperlukan untuk melihat sejauh mana permasalahan 

yang ada sehingga pelatihan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

yang ada dan dapat menjawab kebutuhan tersebut. 
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b. Merumuskan sasaran/tujuan pelatihan 

Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan maka ditentukan 

sasaran atau outcome dari pelatihan yang akan diberikan. Pada dasarnya 

tujuan pelatihan dapat dibedakan dalam tiga kategori pokok domain, yang 

meliputi: 

1) Cognitive domain, adalah tujuan pelatihan yang berkaitan dengan 

meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan. 

2) Affective domain, pelatihan yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku 

peserta pelatihan 

3) Psychomotor domain, yaitu tujuan pelatihan yang berkaitan dengan 

keterampilan/skill peserta pelatihan. 

c. Mempersiapkan kurikulum dan materi 

Kurikulum pelatihan adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pelatihan 

yang ditata dalam bentuk rencana proses pelatihan dengan menekankan 

pada penggunaan berbagai metode pelatihan sesuai dengan tujuan 

pelatihan sehingga setelah pelatihan peserta memperoleh peningkatan 

kompetensi yang dibutuhkan. 

2. Pelaksanaan Pelatihan 

a. Memilih dan menentukan metode 

b. Memilih dan menentukan teknik pelatihan yang digunakan 

3. Pasca Pelatihan 

Evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dan hasil 

program pelatihan sehingga akan dapat menjamin suatu program pelatihan 

yang sistematis, efektif dan efisien. 

Noe (2005) mengungkapkan tujuh langkah dalam mendesain sebuah 

pelatihan, yaitu: 

1. Melakukan analisa kebutuhan 

Melakukan Training Needs Analysis (TNA) dengan menganalisa organisasi, 

orangnya (karyawan), dan tugas. 

2. Memastikan kesiapan peserta pelatihan (dalam hal ini karyawan) 

Memastikan karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar untuk 

pembuatan isi materi pelatihan. 
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3. Menciptakan lingkungan belajar 

Membuat lingkungan belajar yang sesuai dan nyaman, juga sesuai dengan 

kebutuhan di masa yang akan datang. 

4. Memastikan transfer of training 

Memastikan bahwa peserta pelatihan dapat mengaplikasikan keterampilan 

yang didapat selama pelatihan di lingkungan kerjanya. 

5. Mengembangkan rencana evaluasi 

Melakukan perencanaan evaluasi kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pelatihan yang dilakukan berdasarkan tujuan pelatihan. 

6. Memilih metode pembelajaran 

Memilih metode pembelajaran berdasarkan lingkungan dan sasaran 

pembelajaran. 

7. Memonitor dan mengevaluasi program 

Mengevaluasi jalannya program pelatihan untuk memperbaiki kegiatan agar 

peserta pelatihan memperoleh manfaat pembelajaran, perilaku, perubahan, 

dan tercapainya sasaran pembelajaran. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, pada tahap-tahap pelatihan peneliti 

menggunakan tiga tahap penelitian menurut Santosa, yaitu Pra Pelatihan, 

Pelaksanaan Pelatihan dan Pasca Pelatihan. 
 

 Model yang digunakan dalam mengevaluasi training dan mengukur 

efektivitasnya adalah model evaluasi empat level yang dikembangkan oleh 

Kirkpatrick (dalam Noe, 2005), yaitu: 

1. Level I: Reaction  

 Level ini mengevaluasi reaksi dan pendapat dari peserta mengenai training dan 

pembelajaran yang mereka terima. 

2. Level II: Learning 

 Level ini bertujuan untuk mengukur mengenai perolehan pengetahuan setelah 

berakhirnya masa training. Pengukuran ini dilakukan sebelum dan sesudah 

masa training. 

3. Level III: Behavior 

 Pada level ini yang dievaluasi adalah behavior atau perilaku yang 

diimplementasikan dalam pekerjaan sesudah training berlangsung. Hal-hal 

yang perlu dievaluasi antara lain adalah apakah pembelajaran yang diperoleh 

di masa training benar-benar diimplementasikan ke dalam pekerjaan, kemudian 
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apakah skill dan  knowledge yang diperoleh dari training berpengaruh terhadap 

perilaku dalam bekerja. 

4. Level IV: Result 

 Pada level ini mengukur bagaimana dampak training terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil yang diukur merupakan bagaimana peningkatan kinerja 

individu setelah mengalami training. Ukuran yang digunakan merupakan 

indikator umum yang dipakai untuk mengukur kinerja seperti peningkatan 

kepuasan pelanggan, penurunan jumlah keluhan pelanggan, dan peningkatan 

jumlah pelanggan. (Murdoko dan Hindiarto, 2011). 

 Pada penelitian ini, peneliti melihat efektivitas pelatihan yang dilakukan 

sampai pada level ke empat yaitu hasil, karena peneliti ingin melihat peningkatan 

kepuasan pelanggan terhadap Karyawan setelah diberikan pelatihan service 

excellence. 

Pengaruh Service Excellence Training terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang penting dalam 

mempertahankan pelanggan. Berdasarkan keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan 

diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan.  

 Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah kurang puasnya 

pelanggan terhadap pelayanan karyawan bengkel. Berdasarkan pendalaman 

permasalahan diperoleh kesimpulan bahwa karyawan bengkel belum terampil 

dalam menghadapi pelanggan baik dalam menangani komplain maupun 

bagaimana cara melayani pelanggan dengan tepat. Direktur dan Wakil Direktur 

pun menganggap bahwa pelayanan yang diberikan oleh karyawan bengkel masih 

kurang. Kurang terampilnya karyawan bengkel dalam melayani pelanggan 

menyebabkan pelanggan masih merasa kurang puas terhadap pelayanan yang 

didapatkan dari karyawan bengkel.  

 Kepuasan pelanggan merupakan respon positif (perasaan senang) yang 

ditunjukkan oleh pelanggan berdasarkan perbandingan antara kinerja aktual yang 

diterima dan yang diharapkan oleh pelanggan (Kotler dan Keller, 2009). Kepuasan 

pelanggan akan terjadi apabila harapan pelanggan terhadap suatu jasa sesuai 

dengan kenyataan yang diterima oleh pelanggan tersebut. Kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor (Kaplan dalam Sitinjak, 2004), yaitu : kualitas 
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produk, harga, kualitas layanan, emotional factor, dan kemudahan pelayanan. 

Semua faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam terciptanya kepuasan 

pelanggan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

kualitas pelayanan.  

 Tjiptono (2012) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 

proses atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat dirasakan 

secara langsung hasilnya dan pada akhirnya memenuhi harapan pelanggan. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Sugiarto (1999) yang menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain atau yang biasa dinamakan pelanggan dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan 

dilayani. Dengan demikian terdapat kaitan di mana pelayanan dapat digunakan 

sebagai pengukur tingkat kepuasan pelanggan. 

 Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan 

menggunakan pelatihan pelayanan prima atau Service Excellence Training  

(Sriwana dan Silaban, 2012). Service Excellence adalah pelayanan terbaik yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga 

pelanggan dapat memperoleh kepuasan. Hasil penelitian Pambudi (2013) 

menunjukan bahwa pemahaman terhadap service excellence dapat diberikan 

melalui pelatihan. Pelatihan dipilih karena melalui metode yang cukup efektif dapat 

meningkatkan motivasi, mengubah struktur kognitif dan memodifikasi sikap serta 

menambah keterampilan berperilaku (Johnson &  Johnson, 2000). Respon positif 

terhadap pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga adanya perubahan 

perilaku. Pelatihan juga memberikan yang bisa dikembangkan karyawan yaitu 

pengetahuan dan keterampilan yang spesifik serta dapat digunakan dalam 

pekerjaan (Mathis & Jackson, 2006).  

Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa belajar adalah inti dari 

aktivitas pelatihan. Proses belajar terjadi ketika informasi diterima, dimengerti, dan 

diinternalisasi sehingga adanya beberapa perubahan yang telah dilakukan 

berdasarkan informasi yang telah diterima.  Segala informasi yang masuk ke 

dalam diri akan diproses dalam kognisi sebelum akhirnya dijadikan bahan acuan 

atau pandangan dalam bersikap atau berperilaku. Pendekatan kognitif 

memberikan penekanan pada pikiran seseorang, bagaimana seseorang 

memperoleh informasi, merepresentasikan informasi dan ditransformasikan 
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sebagai suatu pengetahuan, bagaimana pengetahuan disimpan dalam ingatan 

dan dimunculkan kembali, serta bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk 

mengarahkan sikap-sikap dan perilaku-perilakunya (Suharnan, 2005). Jadi, 

melalui pelatihan karyawan memperoleh informasi sebagai pengetahuan yang 

akan disimpan dalam ingatan dan menggunakannya dalam melakukan tugas, 

aktivitas atau pekerjaannya. 

Setelah mengikuti pelatihan service excellence, respon positif dari peserta 

pelatihan akan memunculkan suatu perasaan senang di dalam diri peserta. 

Respon positif tersebut akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan 

peserta untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan. Adanya perubahan dalam 

pengetahuan dan keterampilan pada karyawan bengkel menunjukkan adanya 

suatu perbaikan kualitas pelayanan yang diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-

hari. Efektivitas pelatihan dapat ditunjukkan dengan seberapa jauh hasil dari 

pelatihan tersebut dipraktekkan langsung dalam pekerjaan pada karyawan 

bengkel. Keberhasilan dalam menerapkan dan mengaplikasikan tugas karyawan 

bengkel didukung dengan follow up yaitu dengan melakukan monitoring, evaluasi, 

dan pemberian feed back setelah pelatihan service excellence untuk memantau 

perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dan mencari solusi dari hambatan yang 

dihadapi selama proses perbaikan tersebut. 

 Berdasarkan pemaparan di atas maka melalui pembekalan atau pelatihan 

service excellence, diprediksikan kepuasan pelanggan meningkat setelah 

diberikan pelatihan service excellence pada karyawan di bengkel XYZ dengan 

melakukan follow up  untuk memantau perubahan yang terjadi pada karyawan 

bengkel XYZ. 

Hipotesis 

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada perbedaan kepuasan pelanggan 

sebelum dan sesudah karyawan bengkel mengikuti service excellence training. 

Kepuasan pelanggan lebih tinggi setelah karyawan bengkel mengikuti pelatihan 

service excellence dibandingkan dengan sebelum mengikuti pelatihan service 

excellence. 

 

 


