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PEMBAHASAN DAN ANALISIS

5.1. Analisis Tingkat Kesesuaian

Di dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai tingkat

kepentingan secara rinci. Dari seratus responden yang mengisi kuesioner maka

dapat dibandingkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atau kesan yang

diperoieh konsumen dari penerapan customer relationship management di PT.

Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta.

Tabel 5.1

Operasional Variabei Penelitian

Variabei Dimensi Indikator

Kualitas

Pelayanan

Pelayanan

Konsumen

Adanya layanan proses pendaftaran servis lewat
Telephone
Proses pendaftaran servis langsung di Dealer yang
cepat dan mudah
Kemampuan perusahaan untuk menanggapi keluhan
pelanggan dengan cepat
Ketersediaan media penyampaian saran, pendapat dan
keluhan pelanggan
7SMJ m»*l\ .iiekanik dan karyawan yang ramah, sopan
dan selalu siap menolong dalam melayani pelanggan
,r- -palan, keramahan dan ketepatan pelayanan kasir
Adanya Kartu Pelanggan Servis, bentuknya seukuran
dengan SIM, berisi identitas resmi & nomor anggota
pelanggan.
Adanya undian berhadiah diundi berkala bagi
pelanggan yang memiliki Kartu Pelanggan Servis

Mekanik memberikan informasi jelas tentang suku
cadang yang memang perlu diganti
Waktu servis motor yang relatif cepat
Mekanik memberikan informasi yang jelas tentang
kerusakan motor

-Mekanik bekerja sesuai dengan poin - poin standar
servis yang ditetapkan

Service
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Suku

Cadang

Fasilitas

Penunjang
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Penampilan mekanik yang bersih dan berseragam rapi
Ketelitian pengerjaan mekanik
Kecukupan jumlah mekanik

•Motor diperbaiki secara menyeluruh dan tuntas
Ongkos servis motor yang murah7
Peralatan standar servis yang Icngkap dan mcmadai
Jaminan servis 1 minggu bila setelah servis masih
didapatkan kerusakan / ketidaknyamanan pada motor
Kelengkapan peralatan servis tambahan diluar
peralatan standar

Adanya Pamflet suku cadang & daftar harganya pada
tempat yang mudah dilihat pelanggan
Kelengkapan suku cadang yang tcrsedia
Suku cadang mudah didapatkan
Harga suku cadang yang murah
Adanya jaminan kualitas suku cadang
Kejelasan rincian harga suku cadang yang dibeli
Kelengkapan bcrbagai merk Oli mesin & Oli samping
Kecukupan jumlah stok suku cadang

Fasilitas penyejuk ruangan pada ruang tunggu
Tersedianya fasilitas air minum gratis
Kebersihan ruang tunggu
Sarana parkir yang luas & mampu menampung motor
pelanggan yang akan diservis
Adanya kamar kecil ( WC )
Kebersihan kamar kecil ( WC )
Ketersediaan media cetak ( Koran, majalah, tabloid ) di
ruang tunggu

Adanya sekat pada ruang servis / ruang tunggu untuk
menghindari kebisingan

5.1.1. Analisis Pelayanan Konsumen

a. Layanan proses pendaftaran servis lewat telephone.

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk mempermudah proses

pendaftaran servis dengan menyediakan layanan melalui telepon. Kemudahan

proses pendaftaran yang dapat dilakukan melalui telepon akan membantu

menciptakan efektivilas dan efisiensi, baik bagi perusahaan maupun

B
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konsumen. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 45,31 %. Artinya, kesan yang diberikan kurang

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.

b. Proses pendaftaran servis langsung di Dealer yang cepat dan mudah

Dalam faktor ini karyawan dituntut untuk dapat memberikan layanan

yang cepat dan handal, khususnya dalam melaksanakan proses pendaftaran

servis langsung di dealer. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan

pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 85,67 % berarti kesan sesuai dengan

tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

c. Kemampuan perusahaan untuk menanggapi keluhan pelanggan dengan

cepat

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk dapat menanggapi keluhan

secara cepat. Hal ini sangat penting, terutama sebagai proses recovery yang

harus dilakukan oleh perusahaan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 85,89 % berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

d. Ketersediaan media penyampaian saran, pendapat dan keluhan pelanggan

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk dapat menyediakan media

atau sarana yang berguna sebagai penghubung antara perusahaan dengan

pelanggan, khususnya berkaitan dengan penyampaian saran, pendapat, dan

keluhan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 85,33 % berarti kesan sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.
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e. Pelayanan mekanik dan karyawan yang ramah, sopan dan selalu siap

menolong dalam melayani pelanggan

Dalam faktor ini mekanik dan karyawan dituntut untuk dapat

memberikan pelayanan yang ramah. sopan, dan selalu siap menolong. Bila hal

ini dirasakan baik oleh pelanggan, maka akan tercipta suatu kedekatan

hubungan antara perusahaan dan pelanggan yang akan mengarah pada

terciptanya loyalitas pelanggan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 92,92 % berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

f. Kcccpatan, keramahan dan ketepatan pelayanan kasir

Dalam faktor ini kasir yang bertugas melayani pembayaran dituntut

untuk dapat memberikan layanan yang cepat dan tepat, tetapi tetap ramah.

Kemampuan kasir untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat, tetapi

tetap ramah akan membantu menciptakan efisiensi dan efektivitas, baik bagi

pelanggan maupun perusahaan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 89,69 % berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

g. Adanya Kartu Pelanggan Servis, bentuknya seukuran dengan SIM, berisi

identitas resmi & nomor anggota pelanggan.

Dalam faktor ini perusahaan diharapkan dapat menyediakan kartu

pelanggan servis, di luar kartu pelanggan yang dikeluarkan oleh pabrik. Hal

ini sangat berguna bagi perusahaan, khususnya untuk menyusun database

pelanggan yang sangat berguna dalam pelaksanaan customer relationship
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management. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 52,09 % berarti kesan kurang sesuai dengan

tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

h. Adanya undian berhadiah diundi berkala bagi pelanggan yang memiliki

Kartu Pelanggan Servis

Dalam faktor ini perusahaan diharapkan agar dapat membina

hubungan baik dengan para pelanggannya melalui pengadaan undian

berhadiah yang dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk

memberikan penghargaan terhadap kesetiaan pelanggan dalam menggunakan

layanan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Pada tingkat kepentingan dan

kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 67,29 %

berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

5.1.2. Analisis Service T x

a. Mekanik memberikan informasi jelas tentang suku cadang yang memang

perlu diganti

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk dapat memberikan informasi

yang baik dan jelas mengenai kerusakan pada motor pelanggan. Apabila ada

suku cadang yang perlu diganti, mekanik juga dituntut untuk dapat

memberikan alasan-alasan yang tepat serta tingkat urgensinya. Pada tingkat

kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 92,33 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.
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b. Waktu servis motor yang relatif cepat

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk dapat mcnjalankan tugasnya

dengan baik dan meminimalisir kesalahan. Hal ini sangat berguna dalam

memberikan layanan servis yang cepat dan handal. Kecepatan dan kehandalan

mekanik merupakan salah satu pertimbangan penting bagi pelanggan untuk

terus menggunakan jasa yang disediakan oleh perusahaan atau beralih ke

kompctitor. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 86,03 % berarti kesan sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

c. Mekanik memberikan informasi yang jelas tentang kerusakan motor

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk dapat memberikan informasi

yang baik dan jelas mengenai kerusakan pada motor pelanggan. Informasi

yang diberikan secara baik dan jelas akan membantu pelanggan untuk

memahami kerusakan yang terdapat pada kendaraannya. Dengan demikian,

apabila ada suku cadang yang benar-benar urgen harus diganti, pelanggan

akan dapat memahaminya dengan baik. Pada tingkat kepentingan dan kesan

yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 92.28 % berarti

kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

d. Mekanik bckerja sesuai dengan poin - poin standar servis yang ditetapkan

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan

poin-poin standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini sangat

penting, mengingat bahwa pelaksanaan customer relationship management

tidak hanya oleh frontman ataupun pihak manager, tetapi juga oleh semua



98

karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Pada tingkat

kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 92,19 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.

c. Penampilan mekanik yang bersih dan berseragam rapi

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk menggunakan seragam yang

bersih dan rapi. Kebersihan dan kerapian penampilan mekanik merupakan

salah satu wujud kinerja mereka. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 93,45 % berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

f. Ketelitian pengerjaan mekanik

Dalam faktor ini mekanik dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya

secara teliti. Hal ini dikarenakan kesalahan kecil saja akan mengakibatkan

rcsiko yang fatal pada pelanggan sebagai pengguna kendaraan tersebut. Pada

tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 81,63 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.

g. Kecukupan jumlah mekanik

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk memiliki mekanik dalam

jumlah yang memadai. Kuantilas mekanik yang cukup akan membantu

perusahaan dalam menangani pelanggan, sehingga antrian yang mungkin

terjadi akan dapat diminimalisir. Dalam hal ini jumlah mekanik discsuaikan

dengan ketersediaan tempat atau Iokasi. Pada tingkat kepentingan dan kesan



99

yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 90,36 % berarti

kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

h. Motor diperbaiki secara menyeluruh dan tuntas

Dalam faktor ini pelanggan mengharapkan agar motornya dapat

diperbaiki secara mcnyeluruh dan tuntas. karena bila perbaikan yang

dilakukan hanya sebagian saja akan mengakibatkan resiko yang besar bagi

pelanggan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 85,63 % berarti kesan sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

i. Ongkos servis motor yang murah

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk dapat memberikan biaya

yang relative murah, atau biaya yang diberikan oleh perusahaan harus

disesuaikan dengan kualitas layanan yang diberikan. Pada tingkat kepentingan

dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 52.27 %

berarti kesan kurang sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan

sebelumnya.

j. Peralatan standar servis yang lengkap dan memadai

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk dapat menyediakan

peralatan standar servis yang lengkap dan memadai. Hal ini sangat berguna

dalam menciptakan efektivilas dan efisiensi kerja pada bagian mekanik, Pada

tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 94,69 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.
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k. Jaminan servis 1 minggu bila setelah servis niasih didapatkan kerusakan /

ketidaknyamanan pada motor

Dalam faktor ini perusahaan harus dapat memberikan garansi terhadap

layanan jasa yang diberikan. Dalam hal ini perusahaan harus men\cdiakan

garansi servis I minggu. untuk segaia kekurangan >ang dilakukan pada saat

pelanggan menggunakan jasa \ang disediakan oich perusahaan. Pada tingkat

kepentingan dan kesan >ang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 'Hi.73 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumn>a.

I. Kelengkapan peralatan servis tambahan diluar peralatan standar

Dalam faktor ini perusahaan dituntut untuk memiliki kelengkapan

peralatan servis tambahan di luar peralatan standar. llal ini berguna untuk

mencegah ketidaktersediaan alat bila benar-benar dibutuhkan. Pada tintikat

kepentingan dan kesan >ang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 91.62 % berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.
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tingkat kesesuaian 52,54 % berarti kesan kurang sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

./c. Suku cadang mudah didapatkan

Kemudahan mendapatkan suku cadang sangat penting agar bisa

mengatasi motornya setiap kali ada kerusakan. Dapat dilihat bahwa bobot

tingkat kesesuaian sebesar 87,65% berarti kesan sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

, d. Harga suku cadang yang murah

Harga suku cadang yang murah akan menghemat waktu pelanggan,

terutama karena mereka tidak perlu untuk mencari di tempat lain. Pada tingkat

kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat

kesesuaian 73,44% berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.

c. Adanya jaminan kualitas suku cadang

Adanya jaminan kualitas dari suku cadang yang digunakan akan dapat

meyakinkan pelanggan untuk membelinya. Pada tingkat kepentingan dan

kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 82,42%

berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

V f. Kejelasan rincian harga suku cadang yang dibeli

Kejelasan rincian harga suku cadang yang dibeli sangat penting bagi

pelanggan, terutama dalam mengalokasikan biaya yang tersedia. Pada tingkat

kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat
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kesesuaian 25,27% berarti kesan tidak sesuai dengan tingkat kepentingan yang

diharapkan sebelumnya.

g. Kelengkapan berbagai merk Oli mesin & Oli samping
/

Kelengkapan berbagai merk oli mesin dan oli samping akan sangat

membantu pelanggan dalam segi perawatan. Pada tingkat kepentingan dan

kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 94,06%

berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

h. Kecukupan jumlah stok suku cadang

Jumlah stok suku cadang yang memadai akan memberikan jaminan

tersendiri bagi pelanggan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh

perusahaan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 81,87% berarti kesan tidak sesuai dengan

tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

5.1.4. Analisis Fasilitas Penunjang

a. Fasilitas penyejuk ruangan pada ruang tunggu

Fasilitas penyejuk ruangan pada ruang tunggu akan membcrikan

kenyamanan pada pelanggan ketika menunggu. Pada tingkat kepentingan dan

kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 25,27%

berarti kesan tidak sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan

sebelumnva.



104

b. Tersedianya fasilitas air minum gratis

Tersedianya fasilitas air minum gratis akan membantu pelanggan

untuk menghemat pengeluaran. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 94,06%) berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

c. Kebersihan ruang tunggu

Ruang tunggu yang bersih akan memberikan rasa nyaman bagi

pelanggan ketika menunggu. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang

didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 81,87% berarti kesan

sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

d. Sarana parkir yang luas & mampu menampung motor pelanggan yang

akan diservis

Sarana parkir yang luas & mampu menampung motor pelanggan yang

akan diservis akan memberikan keyakinan pada pelanggan bahwa mereka

akan dapat diperlakukan secara layak. Pada tingkat kepentingan dan kesan

yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 86,53% berarti

kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

e. Adanya kamar kecil ( WC )

Tersedianya kamar kecil (WC) yang bersih dan rapi akan sangat

membantu pelanggan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan

pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 74,01%) berarti kesan sesuai dengan

tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.
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f. Kebersihan kamar kecil ( WC )

Kamar kecil (WC) yang bersih akan memberikan kenyaman bagi

pelanggan. Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan

mempunyai tingkat kesesuaian 86,93% berarti kesan sesuai dengan tingkat

kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

g. Ketersediaan media cetak (koran, majalah, tabloid ) di ruang tunggu

Tersedianya media cetak di ruang tunggu akan dapat memberikan

kenyaman menunggu bagi pelanggan. Pada tingkat kepentingan dan kesan

yang didapatkan pelanggan mempunyai tingkat kesesuaian 75,31% berarti

kesan sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan sebelumnya.

h. Adanya sekat pada ruang servis / ruang tunggu untuk menghindari

kebisingan

Adanya sekat pada ruang servis / ruang tunggu untuk menghindari

kebisingan akan dapat memberikan kenyaman menunggu bagi pelanggan.

Pada tingkat kepentingan dan kesan yang didapatkan pelanggan mempunyai

tingkat kesesuaian 97,03%) berarti kesan sesuai dengan tingkat kepentingan

yang diharapkan sebelumnya.

5.2. Interpretasi Diagram Cartesius.

Dari diagram Cartesius dapat dilihat letak dari unsur-unsur

pelaksanaan faktor-faktor atau atribut dari segi penjualan yang mempengaruhi

kepuasan pelanggan PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta

teletak pada:
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a. Kuadran A.

Menunjukkan faktor-faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan

calon pembeli motor Suzuki. Dan jika berada dalam kuadran ini

penanganannya perlu diprioritaskan oleh dealer Suzuki. Keberadaan faktor

inilah yang dianggap sangat penting oleh pelanggan, sedangkan tingkat

pelaksanaaannya belum memuaskan. Adapun faktor yang termasuk dalam

kuadran A adalah :

Tersedianya fasilitas air minum gratis merupakan pernyataan no. 30.

b. Kuadraan B.

Menunjukkan faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta. Dan jika

berada dalam kuadran ini maka perlu dipertahankan, karena pada umumnya

tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan

pelanggan PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta. Adapun faktor

yang termasuk dalam kuadran B adalah :

Proses pendaftaran servis langsung di Dealer yang cepat dan mudah

merupakan pernyataan no. 2

Kemampuan perusahaan untuk menanggapi keluhan pelanggan dengan

cepat merupakan pernyataan no. 3

Ketersediaan media penyampaian saran, pendapat dan keluhan

pelanggan merupakan pernyataan no. 4

Pelayanan mekanik dan karyawan yang ramah, sopan dan selalu siap

menolong dalam melayani pelanggan merupakan pernyataan no. 5
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Kecepatan, keramahan dan ketepatan pelayanan kasir merupakan

pernyataan no. 6.

Mekanik memberikan informasi jelas tentang suku cadang yang

memang perlu diganti merupakan pernyataan no. 9

Mekanik memberikan informasi yang jelas tentang kerusakan motor

merupakan pernyataan no. 11.

Mekanik bekerja sesuai dengan poin - poin standar servis yang

ditetapkan merupakan pernyataan no. 12

Penampilan mekanik yang bersih dan berseragam rapi merupakan

pernyataan no. 13.

Kecukupan jumlah mekanik merupakan pernyataan no. 15.

Peralatan standar servis yang lengkap dan memadai merupakan

pernyataan no. 18.

Jaminan servis 1 minggu bila setelah servis masih didapatkan

kerusakan / ketidaknyamanan pada motor merupakan pernyataan no.

19.

Kelengkapan peralatan servis tambahan diluar peralatan standar

merupakan pernyataan no. 20.

Kelengkapan suku cadang yang tersedia merupakan pernyataan no. 22

Suku cadang mudah didapatkan merupakan pernyataan no. 23.

Adanya jaminan kualitas suku cadang merupakan pernyataan no. 25.

Kejelasan rincian harga suku cadang yang dibeli merupakan

pernyataan no. 26.
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Kecukupan jumlah stok suku cadang merupakan pernyataan no. 28.

Kebersihan ruang tunggu merupakan pernyataan no. 31

Sarana parkir yang luas & mampu menampung motor pelanggan yang

akan diservis merupakan pernyataan no. 32.

Kebersihan kamar kecil ( WC ) merupakan pernyataan no. 34.

Adanya sekat pada ruang servis / ruang tunggu untuk menghindari

kebisingan merupakan pernyataan no. 36.

c. Kuadran C.

Menunjukkan faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta. Jika berada

dalam kuadran ini maka faktor-faktor ini masih dianggap kurang penting oleh

calon pembeli. karena pada umumnya tingkat pelaksanaannya biasa atau

cukup. Adapun faktor yang termasuk dalam kuadran C adalah :

Adanya layanan proses pendaftaran servis lewat Telephone merupakan

pernyataan no. 1.

Adanya Kartu Pelanggan Servis, bentuknya seukuran dengan SIM,

berisi identitas resmi & nomor anggota pelanggan merupakan

pernyataan no. 7.

Adanya undian berhadiah diundi berkala bagi pelanggan yang

memiliki Kartu Pelanggan Servis merupakan pernyataan no. 8.

Waktu servis motor yang relatif cepat merupakan pernyataan no. 10

Motor diperbaiki secara menyeluruh dan tuntas merupakan pernyataan

no. 16.
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- Adanya Pamflet suku cadang & daftar harganya pada tempat yang

mudah dilihat pelanggan merupakan pernyataan no. 21.

- Kelengkapan berbagai merk Oli mesin & Oli samping merupakan

pernyataan no. 27.

- Fasilitas penyejuk ruangan pada ruang tunggu merupakan pernyataan

no. 29.

- Ketersediaan media cetak ( Koran, majalah, tabloid ) di ruang tunggu

merupakan pernyataan no. 35.

d. Kuadran D.

Menunjukkan faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan

pelanggan PT. Kharisma Mataram Jaya Gemilang Yogyakarta. Jika berada

dalam kuadran ini maka faktor-faktor ini berlebihan dalam pelaksanaannya,

karena pada umumnya calon pembeli merasa tidak terlalu penting terhadap

faktor ini tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sckali oleh dealer

sehingga sangat memuaskan calon pembeli. Adapun faktor-faktor yang

termasuk dalam kuadran D adalah :

Ketelitianpengerjaan mekanik merupakan pernyataan no.14.

- Ongkos servis motor yangmurah merupakan pernyataan no. 17.

- Harga suku cadang yang murah merupakan pernyataan no. 24.

- Adanya kamar kecil ( WC ) merupakan pernyataan no. 33.




