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ABSTRAK 
 
Kualitas produk dan layanan purna jual perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang pada 
akhirnya berimbas pada loyalitas pelanggan. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kualitas produk dan 
layanan purna jual terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan.  Sampel peneltian ini adalah pengguna motor Honda 
di kota Makassar, sejumlah 100 responden. Analisis Jalur dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Process 
Social Science (SPSS), digunakan untuk menganalisis data.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelanggan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai regresi sebesar 0,548; layanan purna jual 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai regresi sebesar 0,377; kualitas  produk berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan dengan nilai regresi sebesar 0,375; layanan purna jual berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 
dengan nilai regresi sebesar 0,390; kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan nilai 
regresi sebesar 0,207.  Kesimpulan penelitian ini adalah kualitas produk dan layanan purna jual berpengaruh langsung 
dan signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
 
Kata kunci: kualitas produk, layanan purna jual, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Product quality and after-sales service needs to be improved in order to increase customer satisfaction, which in turn 
impact on customer loyalty. The purpose of this research is to test the influences of product quality and after-sales 
service on customer satisfaction and customer loyality of Honda motorcycle user in the city of Makassar. The 
samples size of this research is 100 customers of Honda motorcycle user. Using the Statistical Process Social Science 
(SPSS). Result of this research shows the effect of product quality on customer satisfaction are 0,548; the effect of 
after-sales service on customer satisfaction are 0,377; the effect of product quality on customer loyality are 0,375; the 
effect of after-sales service on customer loyality are 0,390; and the effect of customer satisfaction on customer 
loyality are 0,207. The conclusion of this study is the product quality and after-sales service have direct and 
significant effects on customer and  customer loyality. 

 
 
Keywords: product quality, after-sales service, customer satisfaction, and customer loyality 

  



3 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Persaingan dalam bisnis transportasi khususnya kendaraan roda dua saat ini semakin 

marak sehingga mendorong para produsen kendaraan bermotor untuk menciptakan atau 

menyediakan produk-produk yang beragam dan inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Konsumen sendiripun semakin dimanjakan dengan berbagai pilihan 

kendaraan roda dua, yang notabene terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu Bebek, Matik dan Sport 

yang memiliki  bermacam varian di masing-masing kelompok. 

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. 

Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor, yang sahamnya secara 

mayoritas dimiliki oleh PT Astra International. Saat ini PT Astra Honda Motor  di dukung oleh 

1.700 showroom dealer penjualan yang diberi kode H1, 3.600 layanan service atau bengkel 

AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dengan kode H2, serta 7.300 gerai suku 

cadang atau H3, yang siap melayani jutaan penggunaan sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. 

(www.astra-honda.com) 

Produsen motor yang ada di Indonesia saat ini yang menjadi pesaing Honda yaitu 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Kymco, Kanzen, Piaggio, TVS, Bajaj, dan China. 

Tingkat penjualan sepeda motor Honda di Makassar mengalami fluktuasi. Berfluktuasinya 

tingkat penjualan ini menjadikan pihak Honda harus mewaspadai adanya unsur ketidakpuasan 

yang diterima pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan purna jual. Untuk dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen maka strategi yang dapat ditempuh yaitu dengan 

meningkatkan kualitas produk dan layanan purna jual yang pada akhirnya berimbas pada loyalitas 

pelanggan Honda. 

Produk yang berkualitas menjadi hal utama yang menjadi pertimbangan seorang 

konsumen. Kotler dkk., (2007) menjelaskan bahwa penjual telah menghasilkan kualitas bila 

produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Perusahaan 

yang memenuhi kebanyakan kebutuhan pelangannya dalam waktu yang lama disebut perusahaan 

bermutu. 

Di tinjau dari segi berwujud atau tidaknya, motor termasuk barang berwujud tahan lama 

dan masuk dalam klasifikasi kelompok barang tahan lama, yaitu barang yang biasanya mampu 

berlahan lama dengan banyak pemakaian, di mana umur ekonomisnya untuk pemakaian normal 

adalah satu tahun atau lebih (Tjiptono dkk.,2005). 
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Karena motor merupakan barang tahan lama, maka hal terpenting yang menjadi 

pertimbangan seorang konsumen ketika menetapkan pilihan pada mobil yang akan dibelinya 

adalah layanan purna jual apa yang disediakan oleh produsen. 

Di satu sisi, pengoperasian pelayanan dapat digunakan sebagai sarana differensiasi untuk 

menghadapi persaingan. Ketersediaan layanan dan kualitas untuk barang-barang investasi dalam 

banyak kasus akan dianggap sebagai elemen yang penting daripada harga dari barang itu dalam 

keputusan investasi (Cunningham dkk., 1974) dalam Finke dkk., (2011) 

Dalam kondisi persaingan yang ketat itu, hal utama yang harus diprioritaskan adalah 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction), sehingga perusahaan dapat bertahan, bersaing, dan 

menguasai pangsa pasar. Keberhasilan pemasaran suatu produk sering tidak cukup hanya dengan 

menawarkan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh produk tersebut. Justru yang terpenting 

adalah apakah penyediaan produk tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan (customer loyalty). 

Setiap perusahaan berlomba-lomba memberikan fasilitas dan penawaran terbaik demi 

kepuasan kepada para pelanggannya. Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada kinerja dan 

harapan pelanggan. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

atau outcame yang dirasakan dengan harapan-harapan terhadap produk tersebut (Kotler dkk., 

2007).  

Bagi perusahaan, konsumen yang loyal sangat besar artinya selain menggambarkan 

besarnya profitabilitas yang diperoleh konsumen yang loyal juga dapat menunjukan citra atau 

image perusahaan di mata publik. Membangun loyalitas pelanggan dan terciptanya customers 

relationship adalah hal terbaik yang dimiliki perusahaan (Lena Ellitan, 1999 dalam Pratiwi, 

2010). Pelanggan yang setia dapat menjadi partner dalam mengembangkan produk baru, karena 

mereka mempertahankan dan membela bahkan menggunakan pelayanan perusahaan yang ada. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh langsung kualitas produk terhadap 

kepuasan pelanggan, untuk mengetahui pengaruh langsung kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan, untuk mengetahui pengaruh langsung layanan purna jual terhadap kepuasan 

pelanggan, untuk mengetahui pengaruh layanan purna jual terhadap loyalitas pelanggan, untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, untuk mengetahui 

pengaruh tidak langsung kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan, dan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung layanan purna jual terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 
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BAHAN DAN METODE  

Lokasi dan desain penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Astra Internasional tbk-Honda Sales Operation Makassar. 

Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan yaitu selama bulan Juli – Sepember 2012. Metode 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) yang menghubungan 

antara kualitas produk dan layanan purna jual terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan motor Honda di Kota Makassar. 

Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna motor Honda di kota Makassar pada tahun 

2011 dengan jumlah 116.122 orang. Pada penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu pengambilan sample yang berdasarkan pertimbangan tertentu 

dan harus representative atau mewakili populasi yang akan diteliti. Tehnik pengambilan sampel 

menggunakan rumus slovin, sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebesar 100 orang. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview), daftar 

pertanyaan (quesionaire), dan studi dokumentasi 

Analisis data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Analisis 

data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan 

metode statistik, maka data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan 

menggunakan tabel-tabel tertentu, untuk mempermudah dalam menganalisis dengan 

menggunakan program SPSS 16 for windows. Adapun alat analisis yang digunakan adalah 

analisis jalur (path analysis). 

HASIL  

Analisa Jalur  

Berdasarkan analisis jalur diperoleh model persamaan jalur, sebagai berikut: 

Substruktur 1: Y1 = 0,548 + 0,377 + ϵ1 

Substruktur 2: Y2 = 0,357 + 0,390 + 0,207 + ϵ2 

Koefisien determinasi (R2) 

 Pada tahap berikutnya adalah melihat apakah keseluruhan variabel bebas benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel terikat dengan melihat seberapa besar koefisien determinasi (R² 

atau R Square). Nilai koefisien determinasi untuk substruktur pertama pada Tabel 1 sebesar 
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0,800. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh kualitas produk dan layanan purna 

jual terhadap kepuasan pelanggan sebesar  0,800 atau 80%, sedangkan sisanya sebesar 20% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai koefisien determinasi untuk substruktur kedua pada Tabel 2 

sebesar 0,830. Angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh kualitas produk dan layanan 

purna jual serta kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar  0,830 atau 83%, 

sedangkan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk penelitian ini melihat dari dua hal yaitu pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung. 

Untuk pengujian pengaruh langsung, kriteria penentuan pengaruh adalah dengan 

membandingkan thitung (Lampiran 5) dan ttabel. Jika thitung > ttabel atau sig t < 0,05, berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel eksogen dan variabel 

endogen. Sebaliknya jika thitung < ttabel atau sig t > 0,05, berarti Ho dit dan Ha ditolak, yang 

berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel eksogen dan variabel endogen. 

Berdasarkan perhitungan analisis jalur pada Tabel 3 diperoleh nilai thitung kualitas produk 

(X1) sebesar 6,073 > dari nilai ttabel sebesar 1,671. Selanjutnya berdasarkan nilai Sig. T = 0,000 

< dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. Jadi, hipotesis 1 

yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan 

pengguna motor Honda di Kota Makassar diterima. Berdasarkan perhitungan analisis jalur pada 

Tabel 3 diperoleh nilai thitung layanan purna jual (X2) sebesar 4,181 > dari nilai ttabel sebesar 

1,671. Selanjutnya berdasarkan nilai Sig. T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

layanan purna jual berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

pengguna motor Honda di kota Makassar. Jadi, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa layanan 

purna jual berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan pengguna motor Honda di Kota 

Makassar diterima. Berdasarkan perhitungan analisis jalur pada Tabel 4 diperoleh nilai thitung 

kualitas produk (X1) sebesar 3,636 > dari nilai ttabel sebesar 1,671. Selanjutnya berdasarkan nilai 

Sig. T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. Jadi, 

hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung terhadap loyalitas 

pelanggan pengguna motor Honda di Kota Makassar diterima. Berdasarkan perhitungan analisis 

jalur pada Tabel 4 diperoleh nilai thitung layanan purna jual (X2) sebesar 4,289 > dari nilai ttabel 
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sebesar 1,671. Selanjutnya berdasarkan nilai Sig. T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa layanan purna jual berpengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada 

pengguna motor Honda di kota Makassar. Jadi, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa layanan 

purna jual berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan pengguna motor Honda di Kota 

Makassar diterima. Berdasarkan perhitungan analisis jalur pada Tabel 4 diperoleh nilai thitung 

kepuasan pelanggan (Y1) sebesar 2,202 > dari nilai ttabel sebesar 1,671. Selanjutnya berdasarkan 

nilai Sig. T = 0,030 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda di kota 

Makassar. Jadi, hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh langsung 

terhadap loyalitas pelanggan pengguna motor Honda di Kota Makassar diterima. 

Pengaruh tidak langsung 

Untuk pengujian pengaruh tidak langsung, Mooduto (2006) dalam Tasrim (2012) 

menyatakan bahwa pengujian pengaruh tidak langsung dengan melihat hasil pengujian jalur-jalur 

yang dilalui, jika semua jalur yang dilalui signifikan, maka pengaruh tidak langsungnya juga 

signifikan dan jika terdapat minimal salah satu jalur yang tidak signifikan, maka pengaruh tidak 

langsungnya dikatakan tidak signifikan. 

Berdasarkan perhitungan analisis jalur Tabel 3 diperoleh nilai Sig. T kualitas produk = 

0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. Selanjutnya diperoleh nilai 

Sig. T kepuasan pelanggan = 0,030 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda di 

kota Makassar. Jadi, hipotesis 6 yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh tidak 

langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda 

di Kota Makassar diterima. Berdasarkan perhitungan analisis jalur Tabel 3 nilai Sig. T layanan 

purna jual = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa layanan purna jual berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 

Selanjutnya diperoleh nilai Sig. T kepuasan pelanggan= 0,030 < dari 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna 

motor Honda di kota Makassar. Jadi, hipotesis 7 yang menyatakan bahwa layanan purna jual 

berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada 

pengguna motor Honda di Kota Makassar diterima 
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PEMBAHASAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan layanan purna jual berpengaruh 

terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

Ketika konsumen menjatuhkan pilihannya  pada sepeda motor Honda, kualitas produk dan 

layanan purna jual menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

yang pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas dari pelanggan tersebut. Segencar apapun produk 

keluaran dari pesaing lain, namun ketika kualitas produk dan layanan purna jual yang ditawarkan 

oleh Honda memiliki kualitas yang baik maka akan tetap mendapat tempat tersendiri di hati para 

pelanggan. 

Nilai pengaruh langsung kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan dapat dijelaskan 

berdasarkan konsep teoritis dari American Society for Quality Control, yaitu kualitas adalah 

keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat (Kotler dkk., 2007). Hal itupun sejalan 

dengan Tjiptono dkk., (2005) yang mengemukakan bahwa kualitas berkaitan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin 

ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

Selanjutnya nilai pengaruh langsung layanan purna jual terhadap kepuasan pelanggan 

dapat dijelaskan berdasarkan konsep teoritis dari Levitt (1983) dalam Saccani dkk., (2007) 

melihat penjualan awal suatu produk hanya sebagai awal dari hubungan penjual-pembeli, di mana 

kontrak atau sistem hubungan yang berlangsung selama jangka waktu lama adalah kunci untuk 

keuntungan jangka panjang, dan dengan demikian membuat penting fungsi purna jual dari sebuah 

perusahaan. 

Tjiptono dkk., (2005) memaparkan, ikatan emosional yang terjadi antara pelanggan dan 

perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan 

spesifik pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, di 

mana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggannya yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman pengalaman yang kurang menyenangkan. 

Selanjutnya, kepuasan pelanggan berkontribusi pada terciptanya rintangan beralih (swithing 

barrier), biaya beralih (switching costs), dan loyalitas pelanggan. 

Manajemen pemasaran terbaru berfokus pada nilai seumur hidup pelanggan dan 

mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan (Gupta dkk.,, 2007 dalam 

Fazlzadeh dkk., 2011). 
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McIlroy dkk., (2000) dalam Singh (2006) menyatakan, "Sebuah konsep penting yang perlu 

dipertimbangkan ketika mengembangkan program loyalitas pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Kepuasan adalah ukuran seberapa baik harapan pelanggan terpenuhi, sedangkan 

loyalitas pelanggan adalah ukuran dari seberapa besar kemungkinan seorang pelanggan untuk 

membeli kembali dan terlibat dalam kegiatan hubungan. Loyalitas rentan karena meskipun 

pelanggan puas dengan layanan mereka akan terus cacat jika mereka percaya bahwa mereka bisa 

mendapatkan nilai yang lebih baik, kenyamanan atau kualitas di tempat lain. Oleh karena itu, 

kepuasan pelanggan bukan merupakan indikator akurat tentang loyalitas. Kepuasan adalah suatu 

kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup kesetiaan. Dengan kata lain, kita dapat memiliki 

kepuasan tanpa kesetiaan, tetapi sulit untuk memiliki loyalitas tanpa kepuasan ". 

Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mital dkk., (1998) dalam 

Sugiharjo (2007), Alexander et al., (2002), dalam Fazlzadeh et al., (2011), Pratiwi (2010), dan 

Sivadas dkk., (2000) dalam Singh (2006). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  hasil analisis, dapat di simpulkan bahwa nilai thitung kualitas produk (X1) 

sebesar 6,073 > dari nilai ttabel sebesar 1,671 dan berdasarkan nilai Sig. T = 0,000 < dari 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. Selanjutnya nilai thitung 

layanan  purna jual (X2) sebesar 4,181 > dari nilai ttabel sebesar 1,671 dan berdasarkan nilai Sig. 

T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa layanan purna jual berpengaruh langsung dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 

Selanjutnya nilai thitung kualitas produk (X1) sebesar 3,636 > dari nilai ttabel sebesar 1,671 dan 

nilai Sig. T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 

Selanjutnya  nilai thitung layanan purna jual (X2) sebesar 4,289 > dari nilai ttabel sebesar 1,671 

dan nilai Sig. T = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa layanan purna jual berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda di kota 

Makassar.  Selanjutnya nilai Thitung kepuasan pelanggan (Y1) sebesar 2,202 > dari nilai ttabel 

sebesar 1,671.nilai Sig. T = 0,030 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh  langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna motor Honda 

di kota Makassar. Nilai Sig. T kualitas produk = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna motor 
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Honda di kota Makassar. Selanjutnya diperoleh nilai Sig. T kepuasan pelanggan = 0,030 < dari 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 

Nilai Sig. T layanan purna jual = 0,000 < dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa layanan purna jual 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota 

Makassar. Selanjutnya diperoleh nilai Sig. T kepuasan pelanggan= 0,030 < dari 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa layanan purna jual berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pengguna motor Honda di kota Makassar. 

Diharapkan perusahaan dapat melakukan peningkatan dalam upaya memberikan produk 

yang berkualitas unggul dan layanan purna jual yang terus menerus kepada konsumen yang sudah 

baik selama ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan tujuan memperoleh 

kepuasan pelanggan yang semakin bertambah yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya 

loyalitas pelanggan. Pada penelitian selanjutnya, terutama bagi yang berminat untuk meneliti 

kembali dengan obyek Astra Honda Motor di kota Makassar agar lebih mengembangkan faktor 

diluar dari kualitas produk dan layanan purna jual. 
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Tabel 1 Model Summary Substruktur Pertama 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of  
the Estimate 

1 0,894 a 0.800 0,7963 1,39404 

a. Predictors: (Constant), Layanan Purna Jual, Kualitas Produk 

 

Tabel 2 Model Summary Substruktur Kedua 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of  
the Estimate 

1 0,911 a 0.830 0,824 1,84443 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Pelanggan, Layanan Purna Jual, Kualitas Produk 

 

Tabel 3 Analisis Jalur Substruktur Pertama 

Variabel Unstandadized Coefficients Standarized 
Coeffiicients tHitung Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 
Kualitas Produk (X1) 
Layanan Purna Jual (X2 

-4,658 
0,557 
0,476 

 

1,745 
0,092 
0,114 

 
0,548 
0,377 

-2,669 
6,073 
4,181 

 

0,009 
0,000 
0,000 

 
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Tabel 4 Analisis Jalur Substruktur Kedua 

Variabel Unstandadized Coefficients Standarized 
Coeffiicients tHitung Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 
Kualitas Produk (X1) 
Layanan Purna Jual (X2) 
Kepuasan Pelanggan (Y1) 
 

5,573 
0,518 
0,702 
0,296 

 

2,392 
0,143 
0,164 
0,134 

 
0,357 
0,390 
0,207 

2,330 
3,636 
4,289 
2,202 

 

0,022 
0,000 
0,000 
0,030 

a. Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 


