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Abstract
The research entitled "The Analysis Of The Influence Of Service Price And Quality Of Service On

Comfort And Its Impact On Consumer Satisfaction At Gendon Motor Rungkut Surabaya Workshop", aims
to know the partial and simultaneous influence of varbiabel service price, service quality, convenience
and customer satisfaction. and know the most dominant variable in influencing the workshop Gendon
Motor located in the area Rungkut Surabaya. The research objectives are: 1) To know the direct effect of
variable Price of service to customer satisfaction. 2) to know the indirect effect of service price variable
on customer satisfaction through consumer convenience. 3) to know the direct effect of service quality
variable  on  consumer  satisfaction  4)  to  know  the  indirect  influence  of  service  quality  variable  to
satisfaction through consumer's convenience at workshop of Gendon Motor Surabaya. Approach in this
research using Expalnatory research with method of data collecting and questionnaire with technique of
simple  random  sample  research  there  are  50  respondents.  One  data  collection  technique  with
questionnaires,  surveys,  questionnaires,  and  observations,  while  the  data  taken  are  primary  and
secondary data, while data analysis techniques using path analysis (path analysis).
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PENDAHULUAN
Bengkel Gendon Motor yang bertempat

di  Jalan  Gunung  anyar  Rungkut  Surabaya
awalnya  hanyalah  bengkel  yang  hanya
menyediakan  layanan  jasa  (servis).  Namun
dilihat  dari  sudut  pasar  jasa  di  daerah rungkut
semakin  ramai  dan  juga  saling  menunjukan
pelayanan  terbaiknya  maka  Bengkel  Gendon
motor kini melengkapi dengan adanya penjualan
spare  part  motor  guna  memenuhi  kebutuhan
konsumen yang ingin memakai atau menservis
kendaraan  bermotor.  Bengkel  Gendon  Motor
yang  awal  berdiri  pada  awal  tahun  2007  di
daerah Rungkut Surabaya, yg tepatnya di jalan
Gunung  anyar  dulu  hanya  berpelanggan rekan
rekan  dari  pemilik  bengkel  dan  juga
memasarkan  layanan  jasa  ini  dari  info  rekan
rekan pemilik bengkel,

Dalam  perhitungan  konsumen  yang
dihitung  dengan  catatan  atau  data  konsumen
yang  masuk  atau  konsumen  yang  memakai
layanan  jasa  bengkel  dari  bulan  ke  bulan
semakin  naik  dan  rata  rata  untuk  konsumen
Bengkel Gendon Motor adalah konsumen yang
berada  di  wilayah  Rungkut  sendiri.  Selain

membuat  konsumen  merasa  puas  layanan  jasa
Bengkel Gendon Motor 

juga memikirkan cara untuk membuat konsumen
merasakan kenyamanan di bengkel tersebut dan
kebetulan  tempat  bengkel  gendon  motor  ini
termasuk  tempat  yang  strategis  dan  terhindar
dari keramaian atau kebisingan lainya, rata-rata
untuk konsumen Bengkel Gendon Motor adalah
konsumen tetap.

Dalam  perkembangan  ekonomi
khususnya  saat  ini  di  Daerah  kota  Surabaya,
sebagai  kota  pendidikan,  kota  budaya,  dan
pariwisata  ternyata  mengalami  perkembangan
yang  cukup  pesat.   Serta  dari  tahun  ketahun
penduduk  di  kota  ini  semakin  meningkat,
peningkatan  yang  terjadi  mengkibatkan
meningkatnya  pula  kebutuhan  manusia,  baik
kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder.
Dari  mulai  kebutuhan  akan  tempat  tinggal,
kebutuhan  sehari-hari  sampai  pada  kebutuhan
tersier semakin hari semakin meningkat.

Semakin  berkembangnya  kebutuhan
masyarakat  disurabaya,  jasa  bengkel  Gendon
motor  pun  semakin  memiliki  peluang  bisnis
yang  menjanjikan.  Peningkatan  populasi
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masyarakat  dan  diikuti  dengan  peningkatan
jumlah  kendaraan  bermotor,  menjadi  lahan
usaha  yang  subur  disurabaya.  Jumlah  motor
yang  banyak  menjadi  alasan  utama servis  dan
penjualan  spare  part  dijasa  bengkel  menjadi
melejit dan selalu ramai konsumen. Tidak hanya
dalam  segi  kerusakan  motor,  modifikasi  serta
pembaharuan tampilan motor pun menjadi aspek
usaha  jasa  bengkel  selalu  ramai.  Jasa  bengkel
gendon motor pun ikut andil dalam pemanfaatan
situasi yang mendukung ini , sehingga menjadi
tantangan  jasa  bengkel  ini  untuk
mengembangkan diri serta bersaing dengan jasa
bengkel motor manapun

Maka  pada  situasi  seperti  ini  menuntut
kejelian  pihak  jasa  bengkel  motor  melihat
pergeseran  dan  perubahan  keinginan  serta
kebutuhan  para  konsumen  membuat  mereka
kewalahan  dalam  menyusun  strategi  untuk
memenangkan  persaingan  dalam  dunia  bisnis
yang  diakibatkan  kemajuan  zaman.  Dimana
kepuasan konsumen sangat diutamakan sehingga
dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan
untuk  membiayai  kelangsungan  operasi
perusahaan.
Peranan  layanan  jasa  bengkel  motor  semakin
besar,  hal  ini  terlihat  dengan  semakin
bertambahnya jumlah produksi motor di semua
merk.  Maka  persaingan  sesama  perusahaan
produksi  motor  semakin  tajam.  Peningkatan
penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya
kebutuhan  hidup  memberikan  lapangan
pekerjaan atau bisnis baru. Dewasa ini segment
otomotif,  khususnya sepeda motor  telah masih
menyentuh semua aspek kehidupan masyrakat.
Dari  kebutuhan  akan  transportasi,  gaya  hidup,
hingga hobi dan seni.

Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam
memberikan pelayanan adalah mendengar suara
konsumen,  hal  ini  berarti  perusahaan  harus
melakukan interaksi  dengan konsumen  dengan
maksud  untuk  memperoleh  umpan  balik  (feed
back)  berapa  tanggapan  konsumen  tentang
sarana dan prasarana yang berhubungan dengan
pelayanan  yang  diberikan  sebagai  kontrol  dan
ukuran keberhasilan.

Pelayanan  konsumen  suatu  jasa  bengkel
motor tidak hanya berkaitan dengan harga dan
kepuasan  konsumen  namun  kualitas  akan
perbaikan atau perawatan motor juga memiliki
andil  penting.  Perbaikan  dan  perawatan  motor

menjadi  ukuran  kualitas  montir  pada  setiap
bengkel  motor.  Montir  yang memiliki  kualitas
dalam perawatan dan perbaikan motor menjadi
suatu  penilaian  dimana  konsumen  merasa
nyaman  dan  mempercayakan  permasalahan
motor  tersebut.  Penyelesaian  masalah  yang  di
keluhkan konsumen dapat segera teratasi tanpa
menimbulkan suatu keluhan , maka kepercayaan
konsumen  akan  meningkat  dan  menjadikan
kepuasan untuk menjadi konsumen permanen.

Kenyamanan  konsumen  merupakan  tujuan
utama  setiap  jasa  bengkel  motor.  Setiap
konsumen  yang  datang  menggunakan  jasa
bengkel  motor  dapat  pula  terpengaruh  oleh
teman atau kerabat  yang pernah menggunakan
ataupun  datang  kepada  jasa  bengkel  motor
tersebut.  Seseorang yang  puas  akan  pelayanan
bengkel  motor  tersebut  dapat  menjadi  iklan
berjalan untuk mempublikasikan kinerja bengkel
tersebut  karena  memiliki  kenyamanan  dan
kepuasan.  Dengan  kenyamanan  pelayanan
bengkel  motor  ,  menjadikan  kepercayaan
konsumen  terhadap  bengkel  tersebut  untuk
menyelesaikan  permasalahan  dalam  hal
perbaikan maupun perawatan motor. 

Dengan  kemajuan  teknologi  dan
berkembangnya  jasa  motor  di  Surabaya
membuat  banyak  jasa  bengkel  motor  resmi
semakin tertandingi dengan jasa bengkel motor
swasta  pada  umumnya.  Hal  ini  pula  yang
membuat  konsumen  lebih  memilih  untuk
menggunakan  jasa  bengkel  motor  swasta,
dikarenakan  harga  yang  lebih  terjangkau  oleh
konsumen  membuat  mereka  memilih
menggunakan  jasa  bengkel  swasta.  Bengkel
gendon  motor  termasuk  jasa  bengkel  swasta
yang  dapat  meraih  minat  konsumen  untuk
memilih  menggunakan  jasa  pada  mereka,
dengan  kualitas  serta  harga  yang  terjangkau
pada  masyarakat  membuat  pilihan  alternatif
masyarakat  menggunakan  jasa  bengkel  selain
jasa bengkel resmi.

Dengan permasalahan latar belakang di atas
peneliti  melihat  perilaku  konsumen  menjadi
faktor  utama  jasa  bengkel  motor  untuk  maju,
berkembang, serta meraup keuntungan. Hal ini
berkenaan dengan kepuasan konsumen bengkel
motor  yang  memiliki  beberapa  faktor  yaitu
pengaruh  harga  penjualan  dan  harga  jasa
bengkel  ,  kualitas  layanan  perbaikan  atau
perawatan  motor  ,  kenyamanan  konsumen.
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Haltersebut  yang  memacu  saya  untuk
mempelajari  tingkat  kepuasan  konsumen
terhadap  jasa  bengkel  motor  terutama  pada
bengkel gendon motor “Jl. Gunung Anyar No.1
Surabaya” ,  maka saya sebagai  peneliti  sangat
tertarik  untuk  mempelajari  atau  menganalisis
tentang  “ANALISIS  PENGARUH  HARGA
DAN  KUALITAS  LAYANAN  TERHADAP
KENYAMANAN  DAN  DAMPAKNYA
PADA  KEPUASAN  KONSUMENPADA
BENGKEL GENDON MOTOR-RUNGKUT
SURABAYA”.

TINJUAN PUSTAKA
Harga Jasa

Harga telah menjadi faktor utama yang
mempengaruhi pilihan pembeli. Harga terbentuk
melalui  negosiasi  antara  penjual  dan  pembeli.
Harga merupakan satu-satuna elemen yang ada
dalam bauran pemasaran yang mengasilkan cash
flow  secara  lanngsung  dan  juga  dapat
menghasilkan  pendapatan  penjualan.  Hal  ini
sangat  berbeda  bila  dibandingkan  dengan
elemen-elemen  yang  lain  yang  ada  di  dalam
bauran  pemasaran  yang  pada  umunya
menimbulkan  biaya  (pengeluaran).Kotler  dan
Amstrong (2009:430)  meyatakan bahwa dalam
arti  sempit  harga  merupakan  sejumlah  uang
yang  dibayarkan  atas  barang  atau  jasa,
sedangkan  dalam  arti  luas  harga  merupakan
jumlah  dari  semua  nilai  yang  konsumen
tukarkan  dalam  rangka  mendapatkan  manfaat
dengan memiliki atau menggunakan produk atau
jasa.

Kualitas Layanan 
Meskipun  tidak  ada  pengertian

mengenai  kualitas  yang  diterima  secara
universal,  dari  pengertian-pengertian  yang  ada
terdapat  beberapa  kesamaan,  yaitu  dalam
elemen-elemen  sebagai  berikut  :Kualitas
meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan
pelanggan,  Kualitas  merupakan  kondisi  yang
selalu  berubah  (misalnya  apa  yang  dianggap
merupakan, kualitas saat ini mungkin dianggap
kurang  berkualitas  pada  masa  mendatang).
Dengan  berdasarkan  elemen-elemen  tersebut
dapat diambil pengertian mengenai kualitas yang
lebih  luas  cakupannya  adalah  Kualitas
merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang
berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,

proses,  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau
melebihi harapan (Goetsch et. al., 2009 : 4).

Kenyamanan Konsumen
Kenyamanan  adalah  suatu  kondisi

perasaan  seseorang  yang  merasa  nyaman
berdasarkan  persepsi  masing-masing  individu.
Sedangkan  nyaman  merupakan  suatu  keadaan
telah  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  manusia
yang bersifat  individual  akibat  beberapa faktor
kondisi lingkungan. Dalam kamus besar bahasa
Indonesia,  nyaman  memiliki  arti  segar;  sehat,
sedap,  sejuk,  enak.  Sedangkan  kenyamanan
adalah keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan.

Kenyamanan dan perasaan nyaman adalah
penilaian  komprehensif  seseorang  terhadap
lingkungannya.  Dengan  demikian,  orang  tidak
dapat  dapat  menyimpulkan  secara  langsung
hanya  dengan  melihat  atau  observasi  bahwa
orang lain itu merasa nyaman atau tidak. Untuk
mengetahui  kenyamanan  yang  dirasakan  bisa
dengan cara menanyakan langsung kepada orang
tersebut  meskipun  terkadang  jawaban  bukan
yang  sebenarnya  dengan  alasan  tertentu.
Biasanya  ditandai  sebuah  jawaban  seperti:
nyaman, kurang nyaman, sangat tidak nyaman,
mengganggu,  atau  mengkhawatirkan,  menurut
Kolcaba (2008).

Kepuasan Konsumen
Kepuasan  konsumen  adalah  sejauh

mana  manfaat  sebuah  produk  dirasakan
(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh  pelanggan  (Amir,2015).  Kotler  (2009)
mengatakan bahwa kepuasan konsumen tingkat
Setelah  membandingkan  yang   antara  kinerja
produk  yang  dirasakan  dengan  harapannya.
Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah
respon  terhadap  evaluasi  ketidaksesuaian  atau
dikonfirmasi  yang  dirasakan  antara  harapan
sebelumnya  dan  kinerja  actual  produk  yang
dirasakan  adalah  pemakaian  (Tse  and  Wilson
dalam nasution,2013).

Kerangka Konseptual
Berdasarkan kajian teori yang diuraikan,

maka  dapat  dikemukakan  krangka  kinseptual
yang  berfungsi  sebagai  penuntun
dan ,merupakan alur berfikir yang menjadi dasar
dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 1

Hipotesis
H.1 Harga  /  Tarif  Berpengaruh  positif

apabila permintaan jasa yang dirasakan
konsumen  merasa  nyaman  pada
Bengkel  Gendon  Motor  Rungkut
Surabaya.

H.2 Kualitas  Jasa  Berpengaruh  Positif  jika
konsumen  merasakan  kenyamana  pada
jasa  Bengkel  Gendon  Motor  Rungkut
Surabaya.

H.3 Kenyaman  konsumen  berpengaruh
positif  bila  konsumen  merasa  puas
dalam pelayanan jasa  Bengkel  Gendon
Motor  Rungkut  Surabaya  terhadap
konsumen.

H.4 Kepuasan konsumen berpengaruh positif
terhadap  harga  yang  diberikan  kepada
konsumen  di  Bengkel  Jasa  Gendon
Motor Rungkut Surabaya.

H.5 Konsumen yang merasakan kualitas jasa
pada  Bengkel  Gendon  motor  Rungkut
Surabya  berpegaruh  positif  terhadap
kepuasan konsumen.

Metode Penelitian

Populasi dan penentuan sampel

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh
konsumen  Bengkel  Gendon  Motor  Surabaya
sebanyak 50  konsumen di  ambil  dalam waktu
tiga  bulan  terakhir  yaitu  periode   september
sampai dengan desember 2017

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif ,  dan sumber data yang
digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan
skunder dimana data yang diperlukan mrliputi:
a. Data Primer

Adalah  data  yang  diperoleh  secara
langsung  yang  berasal  dari  sumbernya,
yaitu  data  dari  responden  yang  diambil
dari kuesioner . Dalam penelitian ini data
diperoleh  langsung  dari  konsumen  yang
menggunakan  Jasa  layanan  Bengkel
Gendon Motor yang berlokasi di wilayah
Rungkut Surabaya. 

b. Data Skunder

Merupakan  sumber  data  penelitian  yang
diperoleh  secara  tidak  langsung  dari
sumbernya tetapi melaui media perantara.
Seperti  buku-buku  literatur,  surat  kabar,
majalah, dokumentasi dan informasi yang
berhubungan  dengan  masalah  yang
sedang  diteliti.  Sedangkan  yang  peneliti
ambil  sebagai  data  skunder  adalah
dokumentasi.

Metode Pengumpulan Data
Dalam  usaha  untuk  mendapatkan  data

yang  dibutuhkan  metode  yang  digunakan
adalah :
1. Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang
telah  dirancang  secara  sistematis,  tentang
apa yang akan di amati, dimana tempatnya.
Jadi observasi ini dilakukan apabila peneliti
telah tahu dengan pasti tentang variabel apa
yang  akan  diamati.  Dalam  melakukan
pengamatan  peneliti  menggunakan
instrumen  penelitian  yang  telah  teruji
validitas dan reliabilitasnya2

2. Kuesioner
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan
tertulis  kepada  responden  untuk  dijawab.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan
data  yang efisien  bila  peneliti  tau  dengan
pasti variabel yang akan diukur dan tau apa
yang diharapkan dari responden. Selain itu
kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah
responden  cukup  besar  dan  tersebar
diwilayah yang luas. 

Metode Analisis Data

Penelitian  ini  terdapat  hubungan  interval,
sehingga dalam statistik multivariate hal ini akan
diuji  dengan  Moderated  Regression  Analysis
(MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi
berganda  linear  dimana  dalam  persamaan
regresinya  mengandung  unsur  interaksi
(perkalian dua atau lebih variabel independen).
Sehingga  dalam  penelitian  ini  rumus
persamaannya adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3Z1 + β4Z2 +
β5X1*Z1 + β6X1*Z2 + β7X2*Z1 + eX1*Z2 + β7X2*Z1 + e

Analisa  data  dalam  penelitian  ini
menggunakan  SEM  (Structural  Equation
Modelling)  dengan  aplikasi  program  PLS
(Partial  Least  Square)  versi  2.0  M3  PLS
(Partial  Least  Square)  dikembangkan  pertama
kali  oleh  wold  sebagai  metode  umum  untuk
mengestimasi  path  model  yang  menggunakan
konstruk  laten  dengan  multipel  indikator.  PLS
(Partial  Least  Square)  merupakan  factor
indeterminacy metode  analisis  yang  powerful
oleh  karena  tidak  mengasumsikan  data  harus
dengan  pengukuran  skala  tertentu,  jumlah
sampel kecil. PLS (Partial Least Square) dapat
juga digunakan untuk konfirmasi teori.  Tujuan
dari program PLS yaitu membantu peneliti untuk
tujuan  prediksi.  Model  formalnya
mendefinisikan  variabel  laten  adalah  linear
agregat dari indikator-indikatornya.

Salah  satu  kelebihan  PLS-SEM  adalah
mampu  meng-handle  model  yang  kompleks
dengan  multiple  variable  eksogen dan endogen
dengan banyak indikator, dapat digunakan pada

jumlah  sampel  kecil  dan  dapat  mengatasi
variable  dengan  tipe  nominal,  ordinal  dan
continuous.  Estimasi  parameter  yang  didapat
dengan  PLS  (Partial  Least  Square)  dapat
dikategorikan menjadi tiga yaitu :
1. Kategori  pertama,  adalah  weight  estimate

yang  digunakan  untuk  menciptakan  skor
variabel laten.

2. Kategori  kedua,  adalah  mencerminkan
estimasi  jalur  (path  estimate)  yang
menghubungkan  variabel  laten  dan  antar
variabel  laten  dan  blok  indikatornya
(loading)

3. Kategori  ketiga,  adalah  berkaitan  dengan
means dan lokasi parameter (nilai konstanta
regresi) untuk indikator dan variabel laten. 

Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS
(Partial  Least  Square)  menggunakan  proses
iterasi  tiga  tahap  dan  setiap  tahap  iterasi
menghasilkan  estimasi.  Tahap  pertama
menghasilkan  weight  estimate,  tahap  kedua
menghasilkan  estimasi  untuk  inner  model dan
outer  model,  dan  tahap  ketiga  menghasilkan
estimasi means dan lokasi (konstanta).

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang
menggunakan  banyak variabel laten eksogen,
jumlah sampel yang tidak banyak dan memiliki
beberapa  variabel  dengan  indikator  yang
bersifat nominal. Oleh karena itu,penelitian ini
menggunakan  metode  PLS-SEM.  Dengan
keterbatasan  jumlah  sampel  yang  besar,  data
harus terdistribusi secara normal multivariate.

Hasil dan Pembahasan
Hasil  pengelolahan  data  dengan

menggunakan  PLS  selengkapnya  ada  pada
lampiran  dan  selanjutnya  di  ringkas  sebagai
berikut :

Untuk membuktikan hipotesis yaitu dengan
melihat  signifikasi  pengaruh  antar  variable
dengan  melihat  koefisien  parameter  dan  nilai
signifikansi t statistic. Pada PLS 2.0 hal tersebut
dilakukan  dengan  melihat  Algorithm
Boostrapping  report,  Metode  bootstrap  adalah
metode berbasis resampling data sampel dengan
syarat  pengembalian  pada  datanya  dalam
menyelesaikan  statistik  ukuran  suatu  sampel
dengan harapan sampel tersebut  mewakili  data
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populai sebenarnya, biasanya ukuran resampling
diambil secara ribuan kali agar dapat mewakili
data  populasinya.  Bootstrap  memungkinkan
seseorang  untuk  melakukan  inferensi  statistik
tanpa membuat asumsi distribusi yang kuat dan
tidak  memerlukan  formulasi  analitis  untuk
distribusi  sampling  suatu  estimator.  Sebagai
pengganti,  bootstrap  menggunakan  distribusi
empiris untuk mengestimasi distribusi sampling.
Jadi  jika  penyelesaian  analitik  tidak  mungkin
dilakukan  dimana  anggapan  (suatu  distribusi,
misalnya kenormalan data) tidak dipenuhi maka
dengan  menggunakan  Boosttrap  masih  dapat
dilakukan  suatu  inferensi  berikut  merupakan
Algorithm Boostrapping report:

Gambar 2

Gambar 3

PENUTUP

Kesimpulan
Dari  penjelasan  dan  penelitian  yang  telah
diuraikan pada bab di atas , maka dapat di ambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel  Harga  Jasa  memiliki  pengaruh

yang  signifikan  terhadap  kenyamanan
konsumen  di  bengkel  Gendon  Motor
Rungkut  Surabaya.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  konsumen  sangat
dominan dengan harga jasa yang murah dan
terjamin di Bengkel tersebut.

2. Variabel  Kualitas  Jasa  memiliki  pengaruh
yang  signifikan  terhadap  kenyamanan
konsumen  di  bengkel  Gendon  Motor
Rungkut  Surabaya.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  dengan  kualitas
jasa  yang baik dan bagus konsumen akan
merasakan  nyaman  jika  menservice  di
bengkel tersebut.

3. Variabel  Harga  Jasa  memiliki  pengaruh
yang  signifikan  terhadap  kepuasan
konsumen  di  bengkel  Gendon  Motor
Rungkut  Surabaya.  Hal  ini
mengindikasikan  Bahwa  dengan  adanya
Harga jasa yang murah dan terjamin dapat
memberikan dampak kepuasan tersendiri di
setiap konsumen konsumen.

4. Variabel  Kenyamanan  memiliki  pengaruh
yang  signifikan  terhadap  kepuasan
konsumen  di  bengkel  Gendon  Motor
Rungkut  Surabaya.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  konsumen  yang
merasakan  kenyamanan  di  bengkel
tersebut  ,  juga memiliki  rasa  percaya  dan
rasa percaya cenderung menimbulkan rasa
kepuasan  di  setiap  konsumen  ,maka
konsumen sudah tidak meragukan

5.  Variabel  Kualitas  Layanan  memiliki
pengaruh  yang  signifikan  terhadap
kepuasan   konsumen  di  bengkel  Gendon
Motor  Rungkut  Surabaya.  Hal  ini
mengindikasikan  bahwa  dengan  kualitas
yang  bagus  konsumen  cenderung  akan
merasakan  kepuasan  dan  konsumen  tidak
ragu  untuk  mengulangi  memakai  jasa
bengkel Gendon Motor Rungkut Surabaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian saya di atas, maka
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saran yang bisa di berikan adalah :

1. Perlu  memberikan  arahan  dan  pada
konsumen  tentang  cara  perawatan  mesin
yang baik dan benar agar konsumen lebih
menimbulkan  rasa  kepercayaan  dan  bisa
berlanganan terus menerus.

2. Perlu  mempikirkan  tentang  promo  seperti
iklan  ataupun  banner  yang  mengundang
untuk  konsumen  eksternal  atau  di  luar

daerah Rungkut Surabaya, guna untuk lebih
di kenal lebih banyak lagi.

3. Perlu  penambahan  operasional  kerja  yang
berpengaruh positif pada konsumen seperti
perawatan  kebersihan  motor  (Wash
Motorcycle), yang nantinya konsumen tidak
perlu  berpindah  tempat  untuk  menservis
motor sekaligus membersikan motor. 
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