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ABSTRAK 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

dimensi Gronroos terhadap kepuasan pelanggan Kantor Pos. Dimensi Gronroos yaitu 

Technical quality, functional quality, dan  image. Teknik sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, dan diperoleh sampel sebanyak 73 responden. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil koefisien 

determinasi R
2
 menunjukan bahwa variabel technical quality, functional quality, dan  

image terhadap kepuasan pelanggan adalah 14,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain sebesar 85,1% seperti produk dan harga. Secara simultan Technical quality, 

functional quality, dan  image berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Secara parsial technical quality berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, secara parsial functional quality berpengaruh negatif dan 

signifikan,  image berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Jasa, Technical Quality, Functional Quality,   Image 

dan Kepuasan Pelanggan. 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi telah membuat kompetisi dunia 

usaha menjadi semakin ketat. Setiap entitas usaha dipacu untuk selalu melakukan 

inovasi agar dapat terus eksis dalam persaingan. Fokus pada core business activities 

untuk menciptakan keunggulan bersaing telah menjadi keharusan. Pemanfaatan sumber 

daya harus diarahkan kepada core business activities yang memberikan nilai utilitas 

optimal bagi perusahaan.  

Perusahaan jasa terutama yang berhubungan dengan jasa pengiriman sangat 

diperlukan. Perusahaan milik pemerintah yang melayani kebutuhan masyarakat akan 

jasa pengiriman harus siap bersaing dengan perusahaan swasta sejenis yang memiliki 

teknologi tinggi. Dengan persaingan ini, perusahaan jasa dituntut untuk mampu 

mempertahankan dirinya dengan cara memacu perusahaan untuk proaktif mengambil 

langkah-langkah dalam menghadapi perubahan yang terjadi dan mampu bersaing 
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dengan perusahaan lainnya dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara 

berkesinambungan dalam mempertahankan eksistensinya. 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang 

memberikan pelayanan pada masyarakat dalam bidang layanan pengiriman berita, 

pelayanan pengiriman barang atau paket, layanan pengiriman uang, dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagenan. PT Pos Indonesia (Persero) 

memiliki pelayanan pengiriman surat dan paket seperti Pos Express, Surat Pos Biasa 

(standar), Paket Pos Kilat Khusus, Express Mail Service (EMS), Admail Pos, Dan 

Filateli, lalu adapun layanan jasa keuangan seperti Weselpos, Pos Pay, Pos Giro, dan 

sebagainya. Serta selain 2 pelayanan tersebut juga memiliki pelayanan logistik (Wahana 

Pos Indonesia, posindonesia.co.id). 

PT Pos Indonesia (Persero) Kota Cimahi merupakan sebuah tempat yang 

memberikan pelayanan jasa pengiriman barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

& sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi kewajiban universal pelayanan 

publik. Kantor Pos Cimahi merupakan layanan pengiriman dokumen penting, surat & 

barang berharga secara lebih cepat, dijamin tepat waktu, aman & terlacak, dengan 

mengedepankan akurasi pengiriman berbasis teknologi informasi (IT), mengutamakan 

solusi & pelayanan istimewa serta premium class service dengan harga kompetitif.  

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa yang 

timbul karena membandingan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. 

Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan aka puas. Jika kinerja melebihi 

ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang (Kotler dan Keller, 2009:139).  

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang 

kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan (Atmawati dan Wahyuddin, 2007). 

Sweeney et al. (1997) menganalisis apakah kualitas pelayanan dalam pelayanan 

tahap pertemuan mempengaruhi nilai yang dirasakan dan kemauan Pelanggan untuk 

membeli. Sebagai hasil dari studi, mereka menemukan bahwa persepsi kualitas 

http://www.posindonesia.co.id/index.php/produk/surat-dan-paket/posexpress
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pelayanan dalam tahap layanan pertemuan mempengaruhi pelanggan lebih dari kualitas 

produk. Juga, meningkatnya persaingan di pasar, menyebabkan banyak perusahaan 

untuk mempertimbangkan kualitas sebagai alat strategis. Kualitas pelayanan menjadi 

lebih penting dan penyedia layanan harus meningkatkan kualitas pelayanan mereka 

untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan kompetitif, kepuasan pelanggan, 

dan loyalitas pelanggan. Penelitian dalam literatur menunjukkan bahwa pelanggan yang 

tidak puas dengan layanan menyebar pengalaman mereka lebih dari tiga orang lain 

(Horovitz, 1990). 

Konstruk kualitas pelayanan sebagaimana dikonseptualisasikan di pusat-pusat 

literatur pemasaran jasa pada persepsi kualitas, didefinisikan sebagai penilaian 

pelanggan tentang keunggulan keseluruhan entitas atau superioritas (Zeithaml, 1987). 

Gronroos (1984) menyatakan bahwa sebuah perusahaan untuk bersaing dengan 

sukses harus memiliki pemahaman tentang persepsi pelanggan dan kualitas pelayanan. 

Mengelola kualitas pelayanan yang dirasakan berarti bahwa perusahaan harus sesuai 

dengan yang diharapkan layanan dan pelayanan yang dirasakan satu sama lain sehingga 

kepuasan pelanggan tercapai. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai masalah kualitas pelayanan jasa dan kepuasan 

Pelanggan. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-

masalah yang dihadapi. Teori yang akan dikemukakan disesuaikan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kualitas jasa dan 

kepuasan. 

 

2.   REVIEW LITERATUR 

2.1  Jasa 

Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak 

lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada 

dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor 

produksi. 
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Jasa/layanan (service) adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan 

satu pihak lain kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk 

fisik (Kotler dan Keller 2009:36) 

Menurut Gronroos (2000) jasa adalah proses yang terdiri dari serangkaian 

aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus sama) terjadi pada interaksi 

antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau 

sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi masalah pelanggan. 

Komponen jasa bisa menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan penawaran. 

Kotler dan Keller (2009:38) membedakannya menjadi lima kategori penawaran, yaitu : 

1. Barang berwujud murni (pure tangible goods) 

Penawaran terutama terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi. Tidak 

ada jasa yang menyertai produk. 

2. Barang berwujud yang disertai jasa (tangible goods with accompanying services) 

Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa. 

Umumnya, semakin canggih sebuah produk, semakin besar kebutuhan untuk jasa 

pendukung berkualitas tinggi yang lebih luas. Jasa sering menjadi elemen penting 

dalam industri mobil, komputer, dan telepon seluler. 

3. Hibrida (hybrid) 

Penawaran terdiri dari bagian barang dan jasa yang sama proporsisinya. Misalnya, 

orang sering mengunjungi restoran baik karena makanan maupun penyajiannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil (major services with accompanying 

minor goods and services) 

Penawaran terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. 

Misalnya, meskipun perjalanan mencakup beberapa barang berwujud seperti 

makanan ringan dan minuman, yang dibeli penumpang pesawat terbang adalah 

transportasi. Item utamanya adalah jasa. 

5. Jasa murni (pure services). 

Penawaran murni terdiri dari jasa. Contoh meliputi pengasuh bayi, psikoterapi, dan 

pijat.  
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2.2   Pengertian Kualitas Jasa 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2009:121) terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa 

yang dirasakan/dipersepsikan (received service). Apabila jasa yang diterima atau 

dirasakan (received service) sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika 

jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas jasa 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa tergantung kepada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

 

2.3   Kualitas Pelayanan 

Parasuraman et al., (1988) dalam Tjiptono (2002) kualitas pelayanan (service 

quality) merupakan konsepsi yang abstrak dan sukar dipahami, karena kualitas 

pelayanan memiliki karakteristik tidak berwujud (intangibility), bervariasi (variability), 

tidak tahan lama (perishability), serta produksi dan konsumsi jasa terjadi secara 

bersamaan (inseparability). 

Sedangkan kualitas pelayanan diketahui didasarkan pada beberapa dimensi 

(Gronroos, 1982, 1990; Parasuraman et al., 1985). Namun, review studi kualitas 

pelayanan saat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa para sarjana Eropa memiliki 

pengaruh yang besar pada studi tentang kualitas pelayanan. 

Konstruk kualitas pelayanan sebagai dikonseptualisasikan di pusat-pusat literatur 

pemasaran jasa pada persepsi kualitas, didefinisikan sebagai penilaian Pelanggan 

tentang keunggulan keseluruhan entitas atau superioritas (Zeithaml, 1987). 

 

2.4   Perilaku Konsumen 

Menurut American Marketing Association atau disingkat AMA mendefinisikan 

bahwa perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, 

perilaku, dan kejadian di sekitar kita dimana manusia melakukan aspek dalam hidup 

mereka (Sunyoto 2015:1).  

Perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu kelompok, dan 

organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan memposisikan barang atau jasa, 
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gagasan atau pengalaman yang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler 

dan Keller, 2009:213). 

Sutisna (2003:5) mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen, yang akan digunakan dalam 

menyusun strategi pemasaran yang berhasil. 

 

2.5   Kepuasan Pelanggan /  Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 14) kepuasan mencerminkan penelitian 

seseorang tentang kinerja produk tidak memenuhi ekpektasi, pelanggan tersebut tidak  

puas dan kecewa. Jika kinerja produk sesuai ekpektasi, pelanggan tersebut puas. Jika 

kinerja produk melebihi ekpektasi, pelanggan terebut senang. 

Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa, sebenarnya sesuatu yang 

sulit untuk didapat jika perusahaan jasa atau industri tersebut tidak benar-benar 

mengerti apa yang diharapkan oleh konsumen. Untuk produk atau layanan dengan 

kualitas yang sama, dapat memberikan tingkat kepuasan yang berbeda-beda bagi 

konsumen yang berbeda. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus selalu memperhatikan 

kualitas produk maupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

 

2.6   Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

Kualitas pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena inti produk yang 

dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas), dan kinerjalah yang dibeli 

pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran 

jasa. Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

bersaing dalam merebut konsumen. Sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) dari 

sebuah konsep pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif dimana hal tersebut 

dapat diimplementasikan melalui strategi untuk meyakinkan pelanggan, memperkuat 

image tentang merk, iklan penjualan, dan penentuan harga (Parasuraman et al., 1998 

dalam Kaihatu 2008). 
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2.7   Model Analisis dan Hipotesis 

Berdasarkan review literature di atas, maka dapat disusun suatu kerangka 

pemikiran penelitian seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini : 

 
 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

 

 

Dengan demikian dapat ditarik Hipotesis sebagai berikut: 

H1  :Kualitas Teknis (Technical Quality) berpengaruh positif terhadap Variabel Y 

kepuasan konsumen”. 

H2 :Fungsional (Functional Quality) berpengaruh positif terhadap Variabel Y 

kepuasan konsumen”. 

H3 :Citra (Image) berpengaruh positif terhadap Variabel Y kepuasan konsumen”. 

H4 :Kualitas Teknis (Technical Quality), Kualitas Fungsional (Functional Quality), 

dan Citra (Image) berpengaruh positif terhadap Variabel Y kepuasan konsumen”. 

 

3.    OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1   Unit Analisis 

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kualitas Teknik, Kualitas Fungsional, 

dan Citra terhadap Kepuasan Pelanggan, maka peneltian ini mengambil studi observasi 

perusahaan pelayanan jasa pengiriman di Kantor Pos Cimahi. 
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3.2   Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang mengunjungi Kantor 

Pos Cimahi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan Kantor Pos Cimahi yang berjumlah 

73 pelanggan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan purposive sampling. 

 

4.    TEMUAN-TEMUAN 

4.1   Statistik Deskriptif 

Berikut adalah resume tanggapan responden terhadap variabel Technical Quality: 

 

Tabel 1 Resume Technical Quality (X1) 

Pertanyaan Skor Keterangan 

1 317 Sangat Tinggi 

2 291 Tinggi 

3 280 Tinggi 

4 294 Tinggi 

5 314 Sangat Tinggi 

6 295 Tinggi 

Rata-rata Total 298,5 Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data  

 

Untuk variabel technical quality sebesar 298,5 dan termasuk pada kriteria tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel technical quality Kantor Pos 

Cimahi berada pada kriteria tinggi, hal ini menunjukan bahwa menurut persepsi 

pelanggan, pelaksanaan kualitas pelayanan technical quality di Kantor Pos Cimahi 

sepenuhnya sudah sangat baik. Berikut resume tanggapan responden terhadap variabel 

Functional Quality. 

Tabel 2 Resume Skor Functional Quality (X2) 

Pertanyaan Skor Keterangan 

1 327 Sangat Tinggi 

2 299 Tinggi 

3 330 Sangat Tinggi 

4 320 Sangat Tinggi 

5 309 Sangat Tinggi 

6 322 Sangat Tinggi 

Rata-rata Total 317,83 Sangat Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Untuk variabel functional quality sebesar 317,83 dan termasuk pada kriteri sangat 

tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel functional quality di Kantor 

Pos Cimahi berada pada kriteria sangat tinggi, hal ini menunjukan bahwa menurut 

persepsi pelanggan, pelaksanaan kualitas pelayanan functional quality di Kantor Pos 

Cimahi sepenuhnya sudah sangat baik. Berikut resume tanggapan responden terhadap 

variabel Image. 

Tabel 3 Resume Skor Image (X3) 

Pertanyaan Skor Keterangan 

1 318 Sangat Tinggi 

2 310 Sangat Tinggi 

3 305 Tinggi 

4 315 Sangat Tinggi 

5 325 Sangat Tinggi 

Rata-rata Total 314,6 Sangat Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk variabel image sebesar 314,6 dan termasuk pada kriteria sangat tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel image di Kantor Pos Cimahi 

berada pada kriteria sangat tinggi, hal ini menunjukan bahwa menurut persepsi 

pelanggan, pelaksanaan kualitas pelayanan image di Kantor Pos Cimahi sepenuhnya 

sudah sangat baik. Berikut resume tanggapan responden terhadap variabel Kepuasan 

Pelanggan. 

 

Tabel 4 Resume Skor Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Pertanyaan Skor Keterangan 

1 297 Tinggi 

2 316 Sangat Tinggi 

3 298 Tinggi 

4 308 Sangat Tinggi 

5 317 Sangat Tinggi 

Rata-rata Total 307,2 Sangat Tinggi 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Untuk variabel kepuasan pelanggan sebesar 307,2 dan termasuk pada kriteria 

sangat tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan 

di Kantor Pos Cimahi berada pada kriteria sangat tinggi, hal ini menunjukan bahwa 
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menurut persepsi pelanggan, pelaksanaan kualitas pelayanan kepuasan pelanggan di 

Kantor Pos Cimahi sepenuhnya sudah sangat baik. 

 

4.2   Korelasi Antar Variabel 

Tabel 5 Koefisien Korelasi 

 Technical 

Quality 

Functional 

Quality 

Image Kepuasan 

Pelanggan 

Technical 

Quality 

Pearson 

Correlation 
1 .352

**
 .104 .001 

Sig. (2-tailed) 

 

.002 .381 .994 

N 73 73 73 73 

Functional 

Quality 

Pearson 

Correlation 
.352

**
 1 .210 -.349

**
 

Sig. (2-tailed) .002 
 

.074 .002 

N 73 73 73 73 

Image 

Pearson 

Correlation 
.104 .210 1 -.165 

Sig. (2-tailed) .381 .074  .163 

N 73 73 73 73 

Kepuasan 

Pelanggan 

Pearson 

Correlation 
.001 -.349

**
 -.165 1 

Sig. (2-tailed) .994 .002 .163 
 

N 73 73 73 73 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Berdasarkan pada tabel 5 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa besar 

koefisien korelasi technical quality (X1) adalah 0,001 mempunyai hubungan positif dan 

nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,994 menunjukan bahwa Technical 

Quality memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk 

besaran koefisien korelasi Functional Quality (X2) adalah (-0,349) mempunyai 

hubungan negatif dan nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 

menunjukan bahwa functional quality memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Untuk besaran koefisien korelasi image (X3) adalah (-0,165) 

mempunyai hubungan negatif dan nilai signifikasi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,163 
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menunjukan bahwa image memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

 

4.3   Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis ini, yang pertama kali dilakukan adalah uji F. dengan 

hipotesis statistik yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H0 : b1, b2, b3 = 0, maka secara bersama-sama kualitas pelayanan jasa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Ha : b1, b2, b3 > 0, maka secara bersama-sama kualitas pelayanan jasa 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

Tabel 6 Uji F 

Model Sum of 

Squares 

DF Mean Square F Sig. 

1 

Regression 48.349 3 16.116 4.021 .011
b
 

Residual 276.527 69 4.008   

Total 324.877 72    

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Dengan demikian disimpulkan bahwa perhitungan uji F diperoleh bahwa nilai F = 

4,021 dengan tingkat probabilitas signifikan pada level 0,011. Karena tingkat  

signifikansi tersebut lebih kecil daripada kriteria yang digunakan (0,011 < 0,05), maka 

H0 ditolak, artinya bahwa secara simultan kualitas pelayanan jasa (X) memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y). Berikut adalah 

hasil uji T yang dilakukan pada penelitian ini: 

 

Tabel 7 Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 28.610 3.278  8.728 .000 

Technical 

Quality 
.102 .083 .145 1.220 .227 

Functional 

Quality 
-.299 .095 -.379 -3.135 .003 

Image -.104 .118 -.100 -.883 .380 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Dari table uji-t diatas beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikasi 

untuk variabel technical quality (X1) sebesar 0,227. Karena tingkat signifikasi 

tersebut lebih besar dari kriteria yang digunakan (0,227 > 0,05), maka technical 

quality (X1) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y), 

serta hipotesis H1 ditolak dan H0 diterima, 

2. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikasi 

untuk variabel functional quality  (X2) sebesar 0,003. Karena tingkat signifikasi 

tersebut lebih kecil dari kriteria yang digunakan (0,003 < 0,05), maka functional 

quality (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y), serta 

hipotesis H2 diterima dan H0 ditolak, 

3. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh dengan nilai signifikasi 

untuk variabel image (X3) sebesar 0,380. Karena tingkat signifikasi tersebut lebih 

besar dari kriteria yang digunakan (0,380> 0,05), maka image (X3) memiliki 

pengaruh tidak signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y), serta hipotesis H3 

ditolak dan H0 diterima. 

 

Tabel 8 Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .386
a
 .149 .112 2.002 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Hasil analisis koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa persentase 

sumbangan pengaruh Technical Quality, Functional Quality, dan Image terhadap 

Kepuasan Pelanggan adalah sebesar 14,9%. Adapun sisanya sebesar 85,1% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel harga, dan 

produk (Mongkaren 2013). 

 

5.    DISKUSI, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN 

5.1   Diskusi 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan jasa 

technical quality, functional quality, dan image berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap kepuasan pelanggan. Artinya semakin meningkat technical quality, functional 

quality, dan image maka pelanggan akan semakin puas. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongkaren (2013) secara simultan menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan jasa technical quality 

secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Artinya walaupun technical quality mempengaruhi kepuasan pelanggan namun 

pengaruh tersebut tidak ada artinya atau tidak bermakna. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongkaren (2013) secara parsial menemukan 

adanya pengaruh yang tidak signifikan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas pelayanan jasa functional quality 

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya walaupun functional quality 

yang diberikan oleh Kantor Pos kurang baik namun pengaruh tersebut ada artinya atau 

bermakna. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merkusi 

(2015) secara parsial menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan jasa image secara parsial 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya 

walaupun image tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan namun pengaruh tersebut 

tidak ada artinya atau tidak bermakna. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Sondakh (2014) secara parsial menemukan adanya pengaruh yang tidak 

signifikan. 

 

5.2   Implikasi Teoritis 

Implikasi secara teoritis, penelitian ini mengimplikasikan bahwa variabel 

technical quality, functional quality, dan image secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan tehnical quality dan image secara 

parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 

sedangkan functional quality secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongkaren (2013). 
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5.3   Keterbatasan 

Setelah melakukan pengujian dari hasil penelitian, terdapat keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil penelitian ini, beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Pengamatan penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pos Jl. Jendral Gatot Subroto 

No.1 kecamatan Cimahi Selatan kabupaten Cimahi kota Cimahi provinsi Jawa 

Barat. 

2. Jawaban responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum tentu 

mencerminkan keadaan sebenarnya.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Technical Quality, Functional Quality, 

Image dan Kepuasan Pelanggan. 

4. Koefisien determinasi pada variabel kepuasan pelanggan (Y)  sebesar 14,9% yang 

dijelskan oleh variabel Technical Quality, Functional Quality, dan Image. Sehingga 

sisanya sebesar 85,1% dijelaskan oleh variabel  lain di luar penelitian ini yaitu  

harga, dan produk (Mongkaren 2013), hal tersebut juga menunjukan adanya 

keterbatasan dalam penelitian ini. 
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