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Diskusi 

 Berdasarkan analisa data dari hasil survei kepuasan pelanggan diketahui 

adanya pengaruh service excellence training terhadap kepuasan pelanggan. Hal 

ini menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan dengan t = -20,256 dan 

p = 0,000 (p<0,01) pada kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah service 

excellence training. Skor rata-rata sebelum training sebesar 17,31 dan skor rata-

rata sebesar 23,46 setelah diberikan Service Excellence Training. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan antara sebelum dan 

sesudah mengikuti pelatihan service excellence. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti yaitu adanya peningkatan 

kepuasan pelanggan sesudah karyawan bengkel XYZ mengikuti service 

excellence training dibandingkan dengan sebelum mengikuti training.  

 Adapun keunggulan Service Excellence Training terletak pada konsep 

materi pelatihan. Service excellence training disusun berdasarkan Training Need 

Analysis (TNA) yang tepat sehingga dapat merangkum kebutuhan utama para 

peserta pelatihan. Metode pembelajaran yang digunakan di dalam pelatihan ini 

pun menyesuaikan tujuan dan sasaran masing-masing sesi, serta disampaikan 

dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami peserta pelatihan. 

Kemudian dilanjutkan dengan followup  dan monitoring sehingga keterampilan 

peserta pelatihan semakin meningkat serta komitmen peserta pelatihan menjadi 

lebih kuat 

 Hasil dari evaluasi reaksi pelatihan service excellence menunjukkan bahwa 

dari seluruh aspek evaluasi reaksi yaitu, materi, metode, trainer, dan manfaat 

berada dalam kategori tinggi sedangkan fasilitas dalam kategori sedang. Hal ini 

berarti seluruh peserta pelatihan merasa puas dengan pelatihan service 

excellence yang diberikan. Peserta pelatihan merasa bahwa pelatihan service 

excellence dengan materi bukti fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) sangat 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan organisasi. Kesesuaian kebutuhan 

tersebut terjadi karena peneliti melakukan analisa kebutuhan sebelum dilakukan 

kegiatan pelatihan (Mitchel,1987).  

 Kepuasan trainee terhadap metode pelatihan juga tinggi. Hal ini terjadi 

karena peneliti menggunakan metode lecture, presentasi dan roleplay. Metode 

tersebut sesuai dengan penelitian untuk mengungkap knowledge dan skill service 
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excellence. Selain itu, penyampaian materi melalui role play dengan cara bermain 

peran sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan kerja.  

 Aspek kepuasan trainee terhadap trainer berada pada kategori tinggi. 

Kepuasan peserta pelatihan terhadap trainer tinggi dikarenakan trainer dapat 

memaparkan materi dengan jelas, mampu menciptakan kondisi yang nyaman 

untuk trainee dan antusias untuk belajar. Peneliti memilih trainer lulusan profesi 

psikologi yang telah berpengalaman di bidang pelatihan dan berlisensi karena 

trainer merupakan kunci keberhasilan dari sebuah pelatihan. Skor kepuasan 

terhadap fasilitas tergolong sedang dikarenakan ruangan di sebelah training 

terdapat meeting sehingga suara-suara yang ada di ruangan meeting terdengar di 

ruangan training pada saat itu sehingga mengganggu konsentrasi dan kefokusan 

peserta yang sedang mengikuti training. Melalui pelatihan service excellence, 

karyawan bengkel memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang membuat 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas melayani pelanggan meningkat. 

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan kepada Direksi dan HRD, 

karyawan bengkel mengalami perubahan perilaku dalam melayani pelanggan 

yaitu menjadi lebih ramah, cekatan, peka dan terstandar sesuai peraturan yang 

telah disepakati. 

 Hal ini didukung dengan hasil analisis data pada level pengetahuan dari ke 

lima aspek kualitas pelayanan diperoleh yang tertinggi adalah aspek tangibles, 

dimana karyawan sudah mengetahui dan memahami unsur apa saja yang terdapat 

pada aspek tangibles sehingga karyawan bengkel bisa mempraktekkan langsung 

ke dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari yaitu baik dari segi penampilan, bukti 

fisik dan perlengkapan yang mendukung perusahaan. Karyawan bengkel menjadi 

paham bagaimana membuat pelanggan nyaman yaitu dengan didukung fasilitas 

yang ada di perusahaan yaitu ruang tunggu yang bersih dan nyaman pada saat 

menunggu. Di ruang tunggu terdapat koran dan majalah agar pelanggan dapat 

membacanya dan mengisi waktu pelanggan ketika pelanggan menunggu 

kendaraannya yang sedang diperbaiki atau pelanggan bisa menonton televisi yang 

sudah disediakan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan juga paham ketika 

melayani pelanggan, meja untuk melakukan proses pelayanan harus dalam 

keadaan rapi, teratur dan barang-barang yang tidak berhubungan dengan 

pelayanan dimasukkan ke dalam laci seperti perlengkapan make up, makanan dan 

minuman serta handphone sehingga tidak mengganggu proses pelayanan. Aspek 
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kualitas pelayanan yang terendah pada level pengetahuan adalah aspek emphaty, 

dimana karyawan bengkel masih belum mengetahui dan memahami bagaimana 

cara berempati kepada pelanggan. Karyawan bengkel masih merasa bingung dan 

kesulitan untuk menerapkannya ke dalam pekerjaannya sehari-hari yaitu dalam 

menyebutkan nama pelanggan secara konsisten, tidak memotong pembicaraan 

selama pelanggan menyampaikan keluhan ataupun kebutuhannya terhadap 

bengkel dan mendengarkan keluhan pelanggan dengan perhatian yang hanya 

tertuju kepada pelanggan. Karyawan bengkel masih kesulitan dalam 

menerapkannya ke dalam pekerjaannya sehari-hari.  

 Perubahan perilaku karyawan bengkel ditunjukkan dalam hal analisa 

keterampilan yang dimiliki karyawan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan 

terlihat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan keterampilan karyawan 

bengkel sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil analisis 

data didapatkan bahwa pada level perilaku yang tertinggi adalah aspek reliability 

dan yang adalah aspek empathy. Aspek empathy pada karyawan bengkel rendah 

dikarenakan karyawan bengkel belum bisa menerapkan ke dalam pekerjaannya 

bagaimana cara berempati kepada pelanggan seperti mendengarkan keluhan 

atau permasalahan pelanggan, selalu menatap mata pelanggan ketika pelanggan 

sedang menceritakan permasalahan atau menyampaikan kebutuhannya dan 

selalu konsisten dalam menyebutkan nama pelanggan selama proses pelayanan. 

Pada level perilaku yang mengalami perubahan paling tinggi adalah aspek 

reliability. Pada aspek reliability karyawan bengkel sudah mampu menerapkan hal-

hal yang berhubungan dengan keakuratan dalam data, karyawan bengkel selalu 

meminta identitas pelanggan sebelum menanyakan kebutuhan atau 

permasalahan pelanggan seperti meminta KTP, SIM, dan STNK agar data 

pelanggan yang tersimpan dalam sistem akurat. Selain itu, karyawan bengkel juga 

sudah mampu memberikan penjelasan secara rinci dan detail dalam 

menyampaikan informasi produk atau perbaikan kendaraan kepada pelanggan. 

Pada aspek reliability ini karyawan bengkel sudah mampu menerapkan secara 

konsisten ke dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Secara keseluruhan pada 

level perilaku setiap aspek mengalami perubahan yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan sebelum Service Excellence Training. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan dalam 

aktivitas training. Peneliti menggunakan pendekatan experiential learning yaitu 
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proses mengalami (experiencing), merefleksikan yang dialami atau dirasakan 

(reflecting), berpikir (thinking), dan melakukan atau mempraktikan (acting) (Kolb & 

Kolb, dalam Amstrong & Fukami, 2008). Trainee mampu merasakan secara 

langsung pengalaman dalam melakukan proses pelayanan, mereview 

pengalaman dalam melakukan proses pelayanan kepada pelanggan, trainee akan 

diarahkan untuk berpikir mengenai pentingnya dan cara dalam melakukan 

pelayanan yang berkualitas, kemudian menerapkan pengalaman yang didapatkan 

dalam situasi nyata. Konsep experiential learning yang digunakan dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan service excellence karyawan 

bengkel XYZ. 

Keadaan lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan 

pelayanan adalah kesempatan untuk mengaplikasikan materi yang didapatkan 

dalam kinerja nyata. Noe (2005) menyatakan bahwa aplikasi perlu diberikan dalam 

kondisi nyata secara efektif dan konsisten. Dukungan dari manajemen perusahaan 

terutama atasan sangat diperlukan dalam mengontrol trainee mengaplikasikan 

keterampilan baru. Kontrol dilakukan setiap minggu oleh Wakil Direktur dan HRD 

memastikan trainee melaksanakan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan 

aturan yang sudah dibuat pada waktu Training. Peneliti melakukan observasi dan 

follow up yaitu pada followup pertama berdasarkan hasil observasi peneliti 

didampingi oleh trainer memanggil satu per satu trainee untuk mengetahui 

perubahan perilaku yang terjadi dan hambatan trainee dalam melakukan proses 

pelayanan kemudian mengingatkan trainee untuk melakukan perubahan secara 

konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama, followup 

kedua peneliti dan trainer melakukan FGD menanyakan kepada peserta pelatihan 

mengenai peningkatan perubahan perilaku yang sudah dilakukan dan kendala apa 

yang dihadapi serta mencari solusi bersama-sama untuk menangani kendala 

tersebut, dan untuk followup ketiga trainee menunjukkan adanya perubahan yang 

berkelanjutan dan sudah konsisten dengan perubahan perilaku yang telah 

diterapkan sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama pada saat 

training.  

 Peningkatan kemampuan karyawan bengkel tidak lepas dari antusias dan 

pengetahuan karyawan bengkel yang bertambah. Karyawan bengkel 

menunjukkan reaksi yang positif dan antusias selama pelaksanaan training. 

Trainer yang berpengalaman menyampaikan materi lebih mudah diterima dan 
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dipahami. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan karyawan bengkel 

terkait kemampuan service excellence sebelum dan sesudah pelatihan. Afeksi 

positif dan peningkatan pengetahuan karyawan bengkel mampu memberikan 

pengalaman baru dan menstimulus perubahan perilaku. Karyawan bengkel 

melaksanakan pekerjaannya dengan keterampilan baru yang menjadikan 

pelayanannya menjadi berkualitas, sehingga perubahan perilaku yang terjadi pada 

karyawan bengkel di respon positif oleh pelanggan. Respon positif ini ditandai 

dengan peningkatan rasa puas pelanggan kepada karyawan bengkel. 

 Analisa lebih lanjut dilakukan dengan melihat setiap aspek yang 

membentuk kepuasan pelanggan. Ada tiga aspek yang dianalisis yaitu loyal 

terhadap produk, komunikasi dari mulut ke mulut, dan perusahaan menjadi 

pertimbangan utama. Ketiga aspek tersebut menunjukkan hasil yang signifikan. 

Melalui pelatihan service excellence, karyawan bengkel memperoleh keterampilan 

dan pengetahuan yang membuat kemampuannya dalam melaksanakan tugas 

melayani pelanggan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nilasari dan Istiatin (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara kualitas pelayanan yang mencakup variabel 

tangible (wujud fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), 

assurance (jaminan), empathy (empati) terhadap kepuasan konsumen pada 

Dealer PT. Ramayana Motor Sukoharjo. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aprisya, dkk (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan prima (service 

excellence) memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan pelanggan yaitu 

apabila pelayanan prima (service excellence) meningkat maka kepuasan 

pelanggan juga semakin meningkat. Selain itu, Hasil penelitian Puswiartika (2013) 

menunjukkan bahwa Service Excellence Training mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, semakin efektif training bagi 

karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. 

 Berdasarkan analisis data diketahui bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima. Dengan demikian, Service Excellence Training meningkatkan kepuasan 

pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan karyawan bengkel XYZ. 

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan bahwa Service Excellence 

Training mampu menambah kemampuan karyawan khususnya bagian Service 

Advisor  dalam memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan.  
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 Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Tidak adanya kelompok kontrol pada desain eksperimen yang dilakukan oleh 

peneliti, yaitu pada saat pengisian lembar pretest dan posttest adanya faktor 

lain yang mempengaruhi seperti kondisi psikologis, kepribadian dan 

kemampuan inteligensi yang ada pada peserta pelatihan dan juga pelanggan.  

2. Evaluasi yang dilakukan berupa self assesment dimana karyawan menilai 

dirinya sendiri terhadap perubahan yang dialami setelah training, tidak adanya 

data pendukung lainnya untuk menguatkan self assesment. 

3. Aitem-aitem yang ada pada skala penelitian yang masih kurang sesuai dengan 

kondisi atau proses pekerjaan yang terjadi di perusahaan terutama pada aspek 

reliability. 

4. Proses training yang dilaksanakan pada hari aktif kerja dengan waktu setengah 

hari selama 2 hari yang kemudian dilanjutkan bekerja dikarenakan tidak adanya 

pengganti atau orang yang dipercaya untuk menggantikan tugas dari peserta 

training. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis terbukti dan diterima, yaitu ada perbedaan kepuasan 

pelanggan sebelum dan sesudah karyawan bengkel mengikuti service excellence 

training. Kepuasan pelanggan lebih tinggi setelah karyawan bengkel XYZ 

mengikuti service excellence training dibandingkan kepuasan pelanggan sebelum 

karyawan bengkel XYZ mengikuti service excellence training. 

Saran 

1. Bagi Perusahaan  

a. Perusahaan melakukan tindak lanjut kepada karyawan bengkel XYZ terkait 

penerapan service excellence training berupa program coaching ataupun 

mentoring yaitu wadah pertemuan untuk karyawan membahas 

permasalahan ataupun hambatannya dalam menerapkan service excellence 

training di tempat kerja. 


