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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung merupakan anak perusahaan dari 

Color Glo yang didirikan pada akhir tahun 2017, bermula di garasi salah satu 

owner berlokasi di Jl. Hegar Sari. diadakanlah perencanaan dan pemrekrutan tim 

awal Company PT. Glow Pro Indonesia di Kota Bandung, maka buatlah skema 

perusahaan dan Standar Operational Procedure (SOP) Perusahaan. 

Direncanakan akan menyediakan layanan di dua bidang ysitu, auto 

detailing + coating dan restorasi interior. Untuk bahan coating dipilihlah obat 

coating dengan teknologi paling mutahir saat ini yaitu nano ceramik, yang 

terkenal akan kekeerasannya dengan hardness 9 hardnessnya (9h). Untuk restorasi 

interior Diputuskan untuk mengambil frindchice colour glow usa melalui colour 

gro indonesia yang berlokadi di Kedoya, Jakarta. Disitu tim restorasi  mengikuti 

training selama 3 Bulan. Di waktu yg bersamaan tim auto detailing juga 

mengikuti pelatihan di Jl. Hegar Sari, Kota Bandung dan kembali lagi ke Bandung 

pada bulan April 2017. 

Pada Bulan April, tim manajemen dan tim sales mulai di bentuk serta di 

training.  Dikumpulkanlah  mobil rekan rekan owners untuk di jadikan bahan 

latihan. Kegiatan ini berlangsung hingga bulan juli. Sambil menunggu konstruksi 

bengkel di Jl. Pelajar Pejuang 45 No 97 selesai. 
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Pada Bulan Agustus 2017, seluruh tim mulai menempati bangunan 

bengkel dan beroperasi normal hingga sekarang. Hingga saat ini PT. Glow Pro 

Indonesia telah menjadi salah satu Brand Jasa Auto Detailing + Coating serta 

restorasi interior ysng cukup disegani di kalangan medium up (Premium) dan juga 

telah bekerjasama dengan deaker dealer di seluruh penjuru Kota Bandung. 

 

 

4.2. Profil Responden 

Pada penelitian ini telah dibagikan kuesioner kepada responden-responden 

yang telah ditentukan didalam penelitian ini, dimana responden didalam penelitian 

merupakan konsumen-konsumen yang telah menggunakan jasa dari PT. Glow Pro 

Indonesia. Klasifikasi dari responden-responden tersebut tertera didalam 

kuesioner yang telah dibagikan, adapun klasifikasi tersebut dapat menerangkan 

responden mengenai jenis kelamin, pekerjaan responden dan kisaran penghasilan 

responden dalam satu bulan. Pada tabel dibawah ini dapat menerangkan dari 

setiap klasifikasi-klasifikasi responden-responden tersebut. 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Responden Persentase 

Laki-laki 101 88% 

Perempuan 14 12% 

Total 115 100% 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 
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Pada tabel diatas menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-

laki merupakan dominan didalam penelitian ini, hal ini dapat dikarenakan pemilik 

mobil didominasi oleh laki-laki. Disamping itu, laki-laki juga diduga memiliki 

keinginan lebih untuk merawat mobilnya lebih baik dan juga laki-laki cenderung 

memiliki hobi otomotif dibandingkan dengan wanita. PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung juga memiliki hubungan dengan konsumen yang mayoritasnya 

adalah seorang laki-laki yang memiliki hobi dan kesukaan untuk merawat 

mobilnya untuk tetap terlihat seperti baru dan mengkilap, dimana hal tersebut 

diduga dapat meningkatkan percaya diri dari seorang laki-laki tersebut. 

 

Tabel 4.2. Jenis Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Frekuensi Responden Persentase 

Pegawai Negeri 7 6% 

Pegawai Swasta 43 37% 

Wirausaha 58 50% 

Lain-lain 7 6% 

Total 115 100% 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 

 

Pada tabel diatas dapat dikemukakan bahwa dominasi jenis pekerjaan pada 

responden-responden didalam penelitian ini adalah dengan memiliki jenis 

pekerjaan wirausaha / usahawan/usahawati dengan jumlah responden sebanyak 58 

responden dan pegawai swasta sebanyak 43 responden selanjutnya diikuti oleh 

pegawai negeri dan yang memiliki pekerjaan lain-lain sebanyak 7 responden. 

Pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa seorang wirausaha mendominasi 
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sebagai konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung, hal ini dapat jelaskan 

bahwa seseorang yang memiliki bidang pekerjaan wirausaha diduga memiliki 

kecenderungan untuk tetap terlihat menarik didepan para pelanggannya. PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung mampu menyajikan jasa perawatan mobil dengan 

sangat baik, oleh karena itu para wirausaha berusaha tampil sempurna dengan 

merawat kendaraan-kendaraannya di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

Penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan mengenai responden dengan jenis 

pekerjaan pegawai negeri swasta, dimana pada bidang pekerjaan tersebut juga 

kembali menghadirkan gengsi sebagai tolak ukur didalam pekerjaannya. Oleh 

karena itu para konsumen yang menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung merupakan konsumen yang memiliki kecenderungan untuk 

merawat mobilnya menjadi tampak seperti baru kembali. 

 

Tabel 4.3. Kisaran Penghasilan Responden 

Keterangan Penghasilan Frekuensi Responden Persentase 

Dibawah Rp 6.000.000 9 8% 

Rp 6.000.000 – Rp 12.000.000 78 68% 

Rp 12.000.000 – Rp 18.000.000 17 15% 

Diatas Rp 18.000.000 11 10% 

Total 115 100% 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 

 

Tabel diatas dapat menerangkan bahwa responden dengan penghasilan 

berkisar Rp 6.000.000 sampai dengan Rp 12.000.000 yang paling banyak didalam 

penelitian ini. Hal ini dapat menerangkan bahwa responden dengan kisaran 
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penghasilan tersebut merupakan konsumen yang menggunakan jenis kendaraan 

roda empat dan mampu membiayai jenis kendaraan tersebut. Apabila dikaitkan 

dengan jenis pekerjaan responden pada tabel sebelumnya, dapat menerangkan 

bahwa dominasi responden didalam penelitian ini adalah konsumen yang 

memiliki usaha dan konsumen yang bekerja disalah satu perusahaan swasta di 

Kota Bandung maupun Kota-kota besar lainnya di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. 

Tabel-tabel klasifikasi yang dapat menerangkan profil responden didalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden-responden tersebut didominasi 

oleh responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Hal ini diduga jenis 

kelamin laki-laki cenderung memiliki hobi dan kesenangan dalam bidang 

otomotif, hal tersebut juga dapat diduga berpengaruh terhadap tingkat percaya diri 

dari responden-responden tersebut. Responden-responden didalam penelitian ini 

juga dapat banyak ditemukan dengan memiliki bidang pekerjaan seorang 

wirausaha dan pegawai negeri swasta. Pada bidang pekerjaan tersebut dapat 

mencerminkan tingkat gengsi dari setiap karyawan-karyawannya, dimana 

kendaraan perusahaana masing-masing harus terlihat tampak lebih baru dan 

terawatt. Bidang pekerjaan tersebut juga dapat menerangkan kisaran penghasilan 

responden-responden tersebut, dimana responden-responden dengan penghasilan 

kisaran Rp 6.000.000 sampai dengan Rp 12.000.000 mendominasi didalam 

penelitian ini. Dominasi responden dengan kisaran penghasilan tersebut, 

mempercayakan perawatan mobilnya di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung.  
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4.3. Analisis Deskriptif Mengenai Variabel Penelitian 

4.3.1. Analisis Deskriptif Mengenai Kualitas Jasa PT. Glow Pro Indonesia 

Adapun hasil analisis secara deskriptif mengenai kualitas jasa yang 

ditunjukan oleh PT. Glow Pro Indonesia dapat diterangkan pada tabel berikut ini ; 

Tabel 4.4. Kualitas Jasa PT. Glow Pro Indonesia 

Keterangan Jumlah Persentase Kategori 

1. Sarana yang dimiliki oleh PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung berkualitas 
439 76,35% Berkualitas  

2. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki 

peralatan dengan teknologi tinggi 
452 78,61% 

Berteknologi 

Tinggi 

3. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki 

karyawan yang menarik 
385 66,96% 

Kurang 

Menarik 

4. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat 

dipercaya merawat kendaraan 
447 77,74% Terpercaya 

5. Kinerja karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung memiliki akurasi yang tinggi 
479 83,30% Akurat 

6. Karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

melayani konsumen dengan tanggap 
423 73,57% Tanggap 

7. Karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

memberikan informasi mengenai perawatan mobil 

dengan tepat 

442 76,87% Tepat 

8. Karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

menunjukan sikap sopan dan santun 
468 81,39% Sopan Santun 

9. Karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

mendapatkan kepercayaan oleh konsumen 
442 76,87% Terpercaya 

10. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki 

kualitas yang terjamin 
442 76,87% Berkualitas 

Rata-rata 442 76,85% Berkualitas 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 

 

Pada tabel diatas dapat menjelaskan hasil dari pembagian kuesioner 

berdasarkan pertanyaan didalam kuesioner yang ditujukan kepada responden-

responden didalam penelitian ini, dimana responden-responden didalam penelitian 

ini adalah konsumen-konsumen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

Analisis secara deskriptif dibawah ini akan menerangkan mengenai kualitas jasa 

dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung, berikut adalah hasil analisis yang 
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sudah dikorelasikan dengan kuesioner dan wawancara secara langsung kepada 

konsumen-konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

1. Pada pertanyaan pertama didalam kuesioner mendapatkan hasil skor sebesar 

439 dengan persentase sebesar 76,35% dan masuk kedalam kategori 

berkualitas. Hal tersebut dapat menerangkan bahwa sarana yang dimiliki oleh 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kualitas yang terjamin. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan ketahanan dari setiap sarana-sarana yang 

digunakan untuk mendukung melakukan pekerjaan perawatan mobil. Sarana-

sarana berkualitas tersebut merupakan penunjang dan standar tertentu yang 

ditetapkan oleh Color Glo, dengan harapan dapat meningkatkan niat 

konsumen PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

2. Pada pertanyaan kedua didalam kuesioner yang mendapatkan nilai skor 

sebesar 452 dengan persentase 78,61% dan masuk kedalam kategori canggih. 

Hal ini dapat menerangkan bahwa peralatan-peralatan yang digunakan oleh 

para pekerja PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung adalah peralatan yang 

paling canggih untuk melakukan pekerjaan perawatan kendaraan khusus roda 

empat. Selain daripada menjaga kualitas dan standar operasional prosedur 

dari Colour Glo, PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung juga memiliki upaya 

untuk meyakinkan konsumen dengan peralatan kerja yang mutakhir untuk 

melakukan pekerjaan perawatan mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

3. Pada pertanyaan ketiga didalam kuesioner yang mendapatkan nilai skor 

sebesar 385 dengan persentase sebesar 66,96% dan masuk kedalam kategori 
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kurang menarik. Hal ini dapat dapat disebabkan karena banyak dari 

karyawan-karyawan yang menawarkan jasa dan operator yang melakukan 

pekerjaan perawatan roda empat, adalah seorang laki-laki. Pada umumnya, 

karyawan-karyawan yang menawarkan jasa otomotif adalah karyawan-

karyawan yang berjenis kelamin perempuan, namun tidak ditemui secara 

dominan di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Makna yang dapat 

ditarik dari masalah tersebut adalah salah satu bentuk upaya dari PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung berupaya mempertahankan karyawan-karyawan 

yang handal pada bidangnya tanpa harus melihat jenis kelamin. 

Akan tetapi pada sudut pandang lainnya hal tersebut dapat menjadi salah satu 

faktor kendala yang dapat berdampak kepada kualitas jasa dari PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung dalam mempengaruhi niat konsumen untuk 

menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

4. Pada pertanyaan keempat didalam kuesioner yang mendapatkan nilai skor 

sebesar 447 dengan persentase sebesar 77,74% dan masuk kedalam kategori 

terpercaya. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung meruapakan jasa 

perawatan mobil yang dapat menghasilkan mobil tersebut tampak terlihat 

lebih mengkilah dan terlihat seperti baru. Konsumen-konsumen PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung menaruh kepercayaan untuk merawat mobil-

mobilnya. Maknanya adalah, dengan kepercayaan konsumen PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung mengharapkan dapat meningkatkan niat konsumen 

untuk menggunakan jasa-jasanya. 



84 

 

5. Pada pertanyaan kelima didalam kuesioner dengan memperoleh nilai skor 

sebesar 479 dengan persentase sebesar 83,30% dan masuk kedalam kategori 

akurat. Karyawan-karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

merupakan karyawan-karyawan pilihan dan terseleksi untuk dapat melakukan 

pekerjaan dengan hasil yang sangat baik. Karyawan-karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung memiliki tingkat akurasi pekerjaan merawat mobil 

dengan hasil yang tinggi, upaya tersebut dilakukan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung untuk dapat meningkatkan niat konsumen untuk 

tetap menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

6. Pada pertanyaan keenam didalam kuesioner dengan memperoleh nilai skor 

sebesar 423 dengan persentase sebesar 73,57% dan masuk kedalam kategori 

tanggap. Hal ini dapat menerangkan bahwa kualitas jasa yang ditawarkan 

oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki karyawan-karyawan 

yang tanggap dalam melayani konsumen-konsumen PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung yang hadir. Daya tanggap yang baik ditunjukan oleh para 

karyawan-karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dalam melayani 

konsumen-konsumen yang hadir. Realita tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan niat konsumen untuk dapat meningkatkan niat konsumen 

untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

7. Pada pertanyaan ketujuh didalam kuesioner dengan memperoleh nilai skor 

sebesar 442 dengan persentase sebesar 76,87% dan masuk kedalam kategori 

tepat. Pertanyaan tersebut merupakan perwakilan pertanyaan dari penguasaan 

karyawan mengenai informasi dari produk-produk yang dimiliki oleh PT. 
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Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Harapan konsumen dengan informasi 

yang tepat telah disampaikan, maka dapat meningkatkan niat konsumen 

untuk menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

8. Pada pertanyaan kedelapan didalam kuesioner yang menunjukan perolehan 

nilai skor sebesar 468 dengan persentase 81,39% dan masuk kedalam 

kategori sopan santun. Hal ini dapat menerangkan bahwa konsumen-

konsumen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung menggambarkan 

karyawan-karyawannya memiliki sikap sopan dan santun, sehingga 

memeberikan kenyamanan dalam memanfaatkan kualitas jasa dari PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung . 

9. Pada pertanyaan kesembilan didalam kuesioner menunjukan peroleh skor 

sebesar 442 dengan persentase sebesar 76,87% dan masuk kedalam kategori 

terpercaya. Hal ini dapat menerangkan bahwa konsumen-konsumen PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung menaruh kepercayaan kepada karyawan-

karyawan. Hasil dari perawatan mobil dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung merupakan kesungguhan dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung itu sendiri untuk memberikan kepercayaan dari karyawan kepada 

konsumen. Makna dari pertanyaan ini adalah, dengan kepercayaan yang telah 

diberikan kepada karyawan-karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung maka perusahaan mampu meningkatkan niat konsumen untuk 

menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

10. Pada pertanyaan ke-sepuluh didalam kuesioner menunjukan perolehan skor 

sebesar 442 dengan nilai persentase sebesar 76,87% dan masuk kedalam 
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kategori terjamin. Hal ini dapat menerangkan bahwa PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung merupakan sebuah waralaba yang memiliki komitmen untuk 

meningkatkan kualitas jasa perusahaana dengan mengirimkan produk-produk 

dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung itu sendiri yang memiliki 

jaminan didalam penelitian ini. Makna dari pertanyaan tersebut merupakan 

tolak ukur PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung untuk dapat meningkatkan 

niat konsumen untuk menggunakan jasa di PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

 

4.3.2. Analisis Deskriptif Mengenai Citra Perusahaan PT. Glow Pro 

Indonesia 

Adapun hasil analisis secara deskriptif mengenai citra perusahaan yang 

yang ditunjukan oleh PT. Glow Pro Indonesia dapat diterangkan pada tabel 

berikut ini ; 

Tabel 4.5. Citra Perusahaan PT. Glow Pro Indonesia 

Keterangan Jumlah Persentase Kategori 

11. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

memberikan manfaat bagi konsumen 
484 84,17% 

Sangat 

Bermanfaat 

12. Konsumen merasa nyaman menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung 
386 67,13% 

Kurang 

Nyaman 

13. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat 

diandalkan untuk perawatan mobil 
422 73,39% Handal 

14. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

menawarkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen 

382 66,43% Kurang Pilihan 

15. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung kompeten 

dalam bidang perawatan mobil 
408 70,96% Kompeten 

16. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki 

kelas tersendiri untuk perawatan mobil 
450 78,26% Berkelas 

17. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

memberikan hasil kualitas jasa yang mempesona 
434 75,48% Mempesona 
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Keterangan Jumlah Persentase Kategori 

18. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki 

banyak cabang terpercaya 
394 68,52% Terpercaya 

Rata-rata 418 72,65% Terkenal 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 

 

Hasil rekapitulasi pembagian kuesioner diatas dapat menerangkan setiap 

pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner untuk dijelaskan dengan cara 

mencocokan hasil kuesioner dengan fakta dilapangan yang berdasarkan hasil 

wawancara langsung kepada responden, adapun analisis secara deskriptifnya 

dapat diterangkan dibawah ini. 

1. Pada pertanyaan ke-sebelas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 484 masuk kedalam persentase 84,17% dan masuk kedalam kategori 

sangat bermanfaat. Hal ini menerangkan mengenai manfaat yang diberikan 

oleh PT. Glow Pro Indonesia kepada konsumen-konsumennya, maknanya 

adalah manfaat dari hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia. Konsumen-konsumen PT. Glow Pro Indonesia didominasi oleh 

laki-laki yang sangat merawat mobilnya, hal tersebut dapat bermanfaat 

apabila PT. Glow Pro Indonesia dapat merawat mobilnya dan dapat 

menaikan gengsi dari pengguna jasa dari PT. Glow Pro Indonesia tersebut. 

2. Pada pertanyaan ke-dua belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 386 masuk kedalam persentase 67,13% dan masuk kedalam kategori 

kurang nyaman. Hasil kuesioner dapat menerangkan bahwa PT. Glow Pro 

Indonesia kurang dapat memberikan rasa nyaman kepada konsumen-

konsumennya. Hal ini disebabkan karena beberapa orang sales dari PT. Glow 
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Pro Indonesia Kota Bandung menawarkan produk-produk yang disarankan 

kepada konsumen terlalu tinggi dan menawarkan dengan cara yang terus 

menerus secara langsung. 

Saran dari sales-sales tersebut disampaikan secara langsung kepada para 

konsumen-konsumen dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan niat 

konsumen menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

Akan tetapi dengan penawaran produk yang terlalu tinggi tersebut, banyak 

dari konsumen yang merasa kurang nyaman atas penawaran tersebut. 

3. Pada pertanyaan ke-tiga belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 422 masuk kedalam persentase 73,39% dan masuk kedalam kategori 

handal. Hal ini dapat menerangkan bahwa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat diandalkan untuk perawatan mobil di Kota Bandung. 

Pembuktian kehandalan dari hasil jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat ditemukan secara langsung oleh para konsumen didalam akun 

media social Instagram dan Facebook dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. Hasil jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dalam merawat 

mobil dapat ditunjukan dari hasil foto yang di unggah pada media sosial 

milik PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung, dengan hasil tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan niat konsumen dalam menggunakan jasa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

4. Pada pertanyaan ke-empat belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 382 masuk kedalam persentase 66,43% dan masuk kedalam kategori 

kurang pilihan. Hasil dari kuesioner yang menunjukan kurangnya pilihan dari 
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jenis perawatan mobil yang ditawarkan oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung memberikan konsumen tidak banyak pilihan. Hal ini dapat 

memberikan pilihan bagi konsumen-konsumen yang hadir untuk mencari 

produk lain di luar PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Apabila hal 

tersebut dapat terjadi, maka diduga menjadi hambatan untuk PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung meningkatkan niat konsumen-konsumen 

menggunakan jasanya. 

5. Pada pertanyaan ke-lima belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 408 masuk kedalam persentase  70,96% dan masuk kedalam kategori 

kompeten. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kompetensi yang 

baik untuk perawatan mobil di Kota Bandung, dengan menyandang nama 

besar Color Glo. Hasil perawatan mobil yang dapat dilihat secara langsung 

pada workstation PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung maupun di media 

sosial-nya, menunjukan hasil yang sama. Oleh karena itu PT. Glow Pro 

Indonesia memiliki kompetensi pada bidang perawatan mobil di Kota 

Bandung. 

6. Pada pertanyaan ke-enam belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 450 masuk kedalam persentase 78,26% dan masuk kedalam kategori 

berkelas. Pada pernyataan ke-enam belas menerangkan hasil skor yang 

masuk kedalam kategori berkelas, hal ini dapat menerangkan bahwa PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kelas tersendiri dalam bidang 

perawatan mobil. Kelas tersebut menunjukan seberapa mampu PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung untuk merawat mobil-mobil yang memiliki gengsi 
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tinggi, sehingga PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat mencapai kelas 

tersendiri dalam persaingan usaha perawatan mobil. 

7. Pada pertanyaan ke-tujuh belas pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 434 masuk kedalam persentase 75,48% dan masuk kedalam kategori 

mempesona. Hasil perawatan mobil yang ditunjukan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung menunjukan hasil yang mempesona, maknanya 

adalah PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung berupaya untuk meningkatkan 

niat konsumen untuk menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kelas tersendiri 

dalam persaingan usaha perawatan mobil, oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa hasil yang mempesona menjadikan PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung memiliki kelas tersendiri dibidangnya. 

8. Pada pertanyaan ke-delapan belas pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 394 masuk kedalam persentase 68,52% dan masuk kedalam 

kategori terpercaya. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung merupakan 

cabang yang paling diandalkan oleh Color Glo di Kota Bandung, dimana 

Color Glo memiliki cabang yang terpercaya di luar negeri. Memiliki cabang 

yang cenderung banyak di luar negeri, maka PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung merupakan salah satu waralaba perawatan mobil yang terpercaya. 

Harapan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung yang dipercayai oleh 

konsumen-konsumen dapat meningkatkan niat konsumen untuk 

menggunakan jasa perawatan mobil PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 
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4.3.3. Analisis Deskriptif Mengenai Niat Beli Konsumen PT. Glow Pro 

Indonesia 

Adapun hasil analisis secara deskriptif mengenai niat beli yang ditunjukan 

oleh konsumen PT. Glow Pro Indonesia dapat diterangkan pada tabel berikut ini ; 

Tabel 4.6. Niat Beli Konsumen PT. Glow Pro Indonesia 

Keterangan Jumlah Persentase Kategori 

19. Work Station PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat menarik perhatian konsumen 
420 73,04% Menarik 

20. Hasil jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat mengalihkan perhatian konsumen 
406 70,61% Teralihkan 

21. Konsumen memiliki ketertarikan dengan jasa 

yang ditawarkan oleh PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung 

415 72,17% Tertarik 

22. Konsumen memiliki inisiatif untuk bertanya 

mengenai jasa yang ditawarkan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung 

404 70,26% Inisiatif 

23. Konsumen memiliki keinginan untuk 

menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

357 62,09% 
Kurang 

Menginginkan 

24. Konsumen tertarik menggunakan jasa dari media 

sosial PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 
377 65,57% Kurang Tertarik 

25. Konsumen ingin menggunakan jasa PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung secara berkala 
380 66,09% Kurang Tertarik 

26. Konsumen ingin mengajak kerabat untuk 

menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung 

438 76,17% Menginginkan 

Rata-rata 400 69,50% Berniat 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Ms. Excell, Mei 2019 

Hasil rekapitulasi pembagian kuesioner diatas dapat menerangkan setiap 

pertanyaan yang diajukan didalam kuesioner untuk dijelaskan dengan cara 

mencocokan hasil kuesioner dengan fakta dilapangan yang berdasarkan hasil 

wawancara langsung kepada responden, adapun analisis secara deskriptifnya 

dapat diterangkan dibawah ini. 

1. Pada pertanyaan ke-sembilan belas pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 420 masuk kedalam persentase 73,04% dan masuk kedalam 

kategori menarik. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki lokasi 
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tempat yang dapat menarik perhatian, dimana pada work station yang 

dimilikinya menjadikan tempat PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat 

menarik perhatian konsumen-konsumen untuk mengunjungi workstation 

tersebut. 

2. Pada pertanyaan ke-dua puluh pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 406 masuk kedalam persentase 70,61% dan masuk kedalam kategori 

teralihkan. Media sosial Instagram yang dimiliki oleh PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung menunjukan pengikut sebanyak 1.000 lebih, dimana dengan 

jumlah pengikut tersebut dapat mengalihkan perhatian konsumen  

3. Pada pertanyaan ke-dua puluh satu pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 415 masuk kedalam persentase 72,17% dan masuk kedalam 

kategori tertarik. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki media 

sosial dengan jumlah pengikut yang besar, dimana jumlah pengikut di salah 

satu media sosial yaitu Instragram mencapai 1.000 pengikut lebih. Disamping 

itu, PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung juga memiliki sejarah perusahaan 

yang besar. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung merupakan anak 

perusahaan dari Color Glo yang merupakan perusahaan Internasional yang 

memiliki anak perusahaan di berbagai Negara di Asia dan Amerika. 

4. Pada pertanyaan ke-dua puluh dua pada kuesioner yang menunjukan hasil skor 

sebesar 404 masuk kedalam persentase 70,26% dan masuk kedalam inisiatif. 

Konsumen memiliki inisiatif untuk bertanya kepada karyawan maupun sales 

yang ada di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung mengenai hasil jasa 

perawatan mobil yang ditunjukan di media sosial PT. Glow Pro Indonesia 
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Kota Bandung. Rasa inisiatif tersebut memiliki makna yang dapat berdampak 

pada niat konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung, namun pada kenyataannya belum mampu 

merubah pola piker konsumen untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung. 

5. Pada pertanyaan ke-dua puluh tiga pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 357 masuk kedalam persentase 62,09% dan masuk kedalam 

kategori kurang menginginkan. Hasil skor tersebut menunjukan bahwa 

antusiasme konsumen untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung dalam merawat mobil, belum merubah dapat tindakan 

konsumen menggunakan jasa yang ditawarkan PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung tersebut. Hal tersebut dapat teridentifikasi bahwa PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung kurang dapat menjamin garansi hasil dari kerja 

perawatan mobil yang telah dilakukan. Disamping itu, konsumen harus 

mengeluarkan biaya lebih untuk kembali  

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kendala yang dapat 

dihubungkan mengenai jaminan dan keberlangsungan hubungan antara 

konsumen dengan manajemen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung  

dari hasil perawatan mobil. PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

menunjukan hasil jasa perawatan mobil yang baik, namun tidak dapat 

menjamin dan menggaransi tanpa biaya apabila ditemukan kesalahan yang 

disebabkan oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung itu sendiri dalam 

melakukan proses pengerjaan perawatan mobil.  



94 

 

6. Pada pertanyaan ke-dua puluh empat pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 377 masuk kedalam persentase 65,57% dan masuk kedalam 

kategori kurang tertarik. Konsumen menunjukan rasa kurang ketertarikan 

dalam menggunakan jasa perawatan mobil yang di tawarkan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung yang telah dipromosikan dari media sosial. 

Adapun pengikut media sosial Instagram dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung menunjukan jumlah pengikut yang banyak, namun memiliki likes 

dalam setiap unggahan gambar / video yang tidak lebih dari 10 likes. Hal ini 

dapat menunjukan antusiasme konsumen kepada hasil perawatan mobil yang 

dilakukan oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Maknanya adalah 

apabila memiliki jumlah pengikut pada media sosial yang banyak, maka dapat 

meningkatkan niat dan rasa ketertarikan konsumen untuk menggunakan jasa 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Namun yang dialami oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung adalah minimnya tingkat likes dalam setiap 

unggahan media sosial yang dimiliki oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

7. Pada pertanyaan ke-dua puluh lima pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 380 masuk kedalam persentase 66,09% dan masuk kedalam 

kategori kurang tertarik. Konsumen menunjukan rasa kurang ketertarikan 

dalam menggunakan jasa perawatan mobil yang di tawarkan oleh PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung secara berkala, hal ini dapat disebabkan karena 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung salah satunya adalah harga yang 

ditawarkan terlamapu tinggi dan hanya dibatasi hubungan dengan dealer 
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terkait. Apabila konsumen memiliki mobil baru dari salah satu perusahaan 

mobil ternama, akan diarahkan perawatannya kepada PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung. Namun dominasi konsumen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung hanya sebatas dan diawali dari konsumen dealer mobil dari produk 

mobil tertentu. 

Hal ini diduga sebagai hambatan yang akan dihadapi oleh PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung untuk dapat meningkatkan niat konsumen-konsumen 

lainnya yang tidak mengetahui mengenai produk yang ditawarkan oleh PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

8. Pada pertanyaan ke-dua puluh enam pada kuesioner yang menunjukan hasil 

skor sebesar 438 masuk kedalam persentase 76,17% dan masuk kedalam 

kategori menginginkan. Konsumen-konsumen yang sudah pernah 

menggunakan jasa dari perawatan mobil PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung memiliki keinginan untuk mengajaka kepada kerabat, saudara dan 

teman-temannya untuk mencoba jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. Hal ini dikarenakan kepuasan konsumen yang dirasakan oleh 

konsumen-konsumen tersebut, dengan harapan dapat memberikan rangsangan 

kepada para konsumen-konsumen tersebut untuk kembali menggunakan jasa 

dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 
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4.4. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas dari kuesioner yang telah disebar kepada responden 

dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 4.7. Uji Validitas 

Pernyataan Nilai Korelasi Nilai Batas Kesimpulan 

KJ_01 0,781 0,300 Valid 

KJ_02 0,738 0,300 Valid 

KJ_03 0,710 0,300 Valid 

KJ_04 0,736 0,300 Valid 

KJ_05 0,694 0,300 Valid 

KJ_06 0,751 0,300 Valid 

KJ_07 0,777 0,300 Valid 

KJ_08 0,757 0,300 Valid 

KJ_09 0,737 0,300 Valid 

KJ_10 0,753 0,300 Valid 

CM_01 0,743 0,300 Valid 

CM_02 0,600 0,300 Valid 

CM_03 0,730 0,300 Valid 

CM_04 0,706 0,300 Valid 

CM_05 0,750 0,300 Valid 

CM_06 0,783 0,300 Valid 

CM_07 0,750 0,300 Valid 

CM_08 0,721 0,300 Valid 

MB_01 0,805 0,300 Valid 

MB_02 0,781 0,300 Valid 

MB_03 0,823 0,300 Valid 

MB_04 0,805 0,300 Valid 

MB_05 0,747 0,300 Valid 

MB_06 0,714 0,300 Valid 

MB_07 0,841 0,300 Valid 

MB_08 0,732 0,300 Valid 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Mei, 2019 
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Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai korelasi tiap item 

pernyataan dengan total skor yang diperoleh lebih besar dari r tabel yaitu 0,300, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan adalah valid 

dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

 

4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji realibilitas dari kuesioner yang telah disebar kepada responden 

dapat ditunjukkan oleh tabel berikut ini: 

Tabel 4.8. Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Realibilitas Nilai Batas Kesimpulan 

Kualitas Jasa 0,900 0,700 Reliable 

Citra Perusahaan  0,827 0,700 Reliable 

Niat Beli Konsumen 0,880 0,700 Reliable 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner Mei, 2019 

Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan nilai 

cronbach’s Alpha > 0,700, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya 

item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai 

alat ukur. 
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4.5. Uji Hipotesis Kualitas Jasa dan Citra Perusahaan Terhadap Niat Beli 

Konsumen 

a. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

heteroskedestisitas dilihat dari plot residualnya. Jika plot residual menyebar 

secara cukup merata di atas dan bawah nilai nol pada sumbu Y, dan plot 

residual tersebut tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan 

tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. 

 
Gambar 4.1. Heteroskedastisitas dengan Scatterplot Method 

Sumber: output spss 20.0 

Gambar 4.1. memperlihatkan bahwa plot residual pada model regresi ini 

dengan satu variabel bebas menyebar secara sukup merata baik di atas 

maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Plot residualnya pun tidak 
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membentuk suatu pola tertentu. Artinya, model regresi ini tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat data berdistribusi normal atau 

tidaknya, hal tersebut dapat dilihat secara visual dari histogram dan PP-

Plotnya. 

 
Gambar 4.2. Histogram 

Sumber : output spss 20.0 

 

Pada gambar diatas menunjukkan hasil uji normalitas variabel minat 

konsumen untuk menggunakan jasa Glow Pro dengan diagram Histogram, 
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dimana standar deviasi adalah 0,991 dan populasi responden adalah 115 

Responden dari Konsumen Glow Pro Kota Bandung. Selanjutnya akan 

ditunjukkan gambar grafik Normal P-Plot. 

 
Gambar 4.3. Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Sumber : output spss 20.0 

Gambar 4.2. dapat menunjukan kurva distribusi berbentuk normal, dan 

gambar 4.3. P-P Plot tersebar secara cukup merata disekitar garis estimate nya 

(garis diagonal). Artinya, data ini berdistribusi normal. 

c. Uji Hipotesis 

Suatu koefiesien korelasi haruslah mempunyai nilai yang berarti (signifikan), 

untuk memberikan keberartian korelasi yang ada maka perlu dilakukan uji 

hipotesis. Untuk menguji apakah kualitas jasa dan citra perusahaan dapat 
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memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen Glow Pro Kota Bandung, 

maka dapat dilihat dari hasil pengujian sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Model ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3178.845 2 1589.422 185.640 .000b 

Residual 958.929 112 8.562   

Total 4137.774 114    

a. Dependent Variable: Minat_Beli 

b. Predictors: (Constant), Citra_Perusahaan, Kualitas_Jasa 

 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner February 2019 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 185,640. Sementara 

itu, kriteria penolakan H0, jika : Fhitung lebih besar dari Ftabel atau F0>Fα1,n-1, 

dengan mengambil taraf signifikansi (α) sebesar 5%, maka dari tabel 

distribusi F didapat nilai Ftabel = 3,08. Karena 185,640 lebih besar dari 3,08 

dan sig F sebesar 0,000 maka H0 ditolak. Artinya hasil tabel diatas dapat 

menjelaskan bahwa kualitas jasa dan citra perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap minat beli konsumen Glow Pro Kota Bandung. 
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d. Pengujian Koefisien Korelasi 

Sementara itu, jika dilakukan uji hipotesis melalui uji t maka hasil uji thitung 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10. Coefficients 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.971 1.321  1.493 .138 

Kualitas_Jasa .334 .059 .417 5.676 .000 

Citra_Perusaha

an 
.526 .076 .510 6.932 .000 

a. Dependent Variable: Minat_Beli 

 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner February 2019 

 

 : PY (X1) ≤ t-tabel 

 : PY (X2) > t-tabel 

Dari perhitungan didapatkan : 

t-hit = Pyx1 = 5,676 ; t-tabel = 1,658 ; t-hit > t-tabel ;  ditolak 

t-hit = Pyx2 = 6,932 ; t-tabel = 1,658 ; t-hit > t-tabel ;  ditolak 

Kriteria penolakan H0 untuk uji t jika : thitung lebih besar dari ttabel atau t0>tα1 , 

n-1. Dari tabel diatas diperoleh nilai thitung sebesar 5,676. Dengan mengambil 

taraf signifikansi α sebesar 5 persen, maka nilai ttabel = 1,658. Karenanya thitung 

lebih besar dari ttabel maka menolak hipotesis H0 atau dengan kata lain kualitas 

jasa dan citra perusahaan memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen 

Glow Pro Kota Bandung secara signifikan. 
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e. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kualitas jasa dan citra 

perusahaan memiliki dapat pengaruh terhadap minat beli konsumen Glow Pro 

Kota Bandung. Berikut hasil uji korelasi hasil olah kuesioner : 

Tabel 4.11. Korelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .876a .768 .764 2.92607 

a. Predictors: (Constant), Citra_Perusahaan, Kualitas_Jasa 

b. Dependent Variable: Minat_Beli 

 

Sumber : Hasil Olah Kuesioner February 2019 

 

Dari tabel 4.9. dan 4.10. juga bisa diketahui besarnya koefisien regresi untuk 

masing-masing variabel. Besarnya koefisien regresi untuk masing-masing 

variabel ditampilkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.12. 

Besaran Koefisien Berganda 

Konstanta 1,971 

Pengaruh Individual 
PYX1 = 0,334 

PYX2 = 0,526 

Pengaruh Secara Bersamaan R2Y (X1,X2)  = 0,768 

Pengaruh Koefisien Residu P  = 0,232 
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Tabel regresi diatas menunjukkan bahwa : 

 Konstanta sebesar 1,971 

 Pengaruh langsung variabel kualitas jasa secara parsial/individual terhadap 

minat beli konsumen adalah sebesar 0,334 atau dapat dijelaskan dengan 

persentase sebesar 33,4% 

 Pengaruh langsung variabel citra perusahaan secara parsial/individual terhadap 

minat beli konsumen adalah sebesar 0,526 atau dapat dijelaskan dengan 

persentase sebesar 52,6% 

 Pengaruh langsung kedua variabel secara simultan/bersamaan adalah sebesar 

0,768 atau sebesar 76,8%. Hal ini menunjukkan kedua variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat beli konsumen. 

 Pengaruh variabel residu (e) terhadap variabel proses keputusan pembelian 

adalah sebesar 0,232. Hal ini menunjukkan bahwa minat beli konsumen Glow 

Pro dapat dipengaruh oleh variabel lainnya sebesar 23,2%. 

 

Dari tabel yang sudah dijelaskan diatas, maka persamaan regresinya adalah 

sebagai berikut : 

Y = 1,971 + 0,334 X1 + 0,526 X2 

Keterangan : 

X1 = Kualitas Jasa 

X2 = Citra Perusahaan 

Y = Minat Beli Konsumen 
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Untuk mencari hasil perhitungan pengaruh tiap variable baik secara 

langsung atau tidak langsung dapat dilihat dari gambar dan hasil hitung sebagai 

berikut: 

 

 

   X1 0,417 

 

        0,786 Y e=0,768 

      

 X2 0,510 

 

Gambar 4.4. Hubungan Struktural Antara X1, X2, Y 

 

Untuk menganalisa pengaruh dari variabel promosi dan harga terhadap proses 

keputusan pembelian berdasarkan hasil yang diperoleh di atas maka peneliti 

menggunakan tabel dibawah ini untuk memudahkan dalam penganalisaannya. 

Tabel 4.13. Pengaruh Variabel 

Variabel Koefisien 
Pengaruh 

Jumlah 
Langsung Tidak Langsung 

Promosi 0,417 17,4% 16,7% 34,1% 

Harga 0,510 26,0% 16,7% 42,7% 

Total Pengaruh 76,8% 

Faktor Residu 23,2% 

 

 

4.6. Hasil Implikasi Manajerial  

Adapun implikasi manajerial yang dapat diterapkan didalam penelitian ini 

dapat berdasarkan dari hasil skor terkecil dari pembagian kuesioner yang sudah 
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diolah dalam analisis deskriptif. Skor terkecil tersebut diduga menjadi hambatan-

hambatan bagi perusahaan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung untuk dapat 

meningkatkan niat konsumen dalam menggunakan jasa yang ditawarkan, berikut 

adalah hasil penelusuran yang dapat diterapkan oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dalam implikasi manajerial. 

1. Faktor penghambat yang dihadapi oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung salah satunya adalah kurangnya personil karyawan yang memiliki 

jenis kelamin perempuan. Hal ini menyebabkan hasil kuesioner pada 

pertanyaan ketiga menunjukan bahwa karyawan-karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung kurang menarik. Upaya dari PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung salah satunya adalah, dapat perusahaanrut karyawan yang 

berjenis kelamin perempuan. Karyawan yang berjenis kelamin perempuan 

tersebut dapat ditempatkan sebagai karyawan yang akan melayani konsumen 

secara langsung di stasiun kerja PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung untuk 

menghadapi konsumen yang masih kebingungan dalam mencari tahu tentang 

perawatan mobil di PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

2. Faktor penghambat lainnya yang dihadapi oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung salah satunya adalah, PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung kurang 

dapat memberikan rasa nyaman kepada konsumen-konsumennya. Rasa kurang 

nyaman tersebut ditunjukan melalui sikap dari para konsumen tersebut apabila 

ditawari oleh salah satu sales dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung pada 

saat konsumen tersebut sedang memperhatikan kendaraannya yang sedang 
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dilakukan perawatan oleh karyawan-karyawan PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

Upaya tersebut dirasa tidak perlu untuk dilakukan, karena konsumen-

konsumen yang telah datang di stasiun kerja PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung sedang menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung itu sendiri. Sales-sales tersebut dapat memberikan pelayanan ekstra 

yang dapat memberikan rasa nyaman bagi para konsumen-konsumen tersebut 

apabila sedang berkunjung di stasiun kerja PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung. 

3. Faktor penghambat selanjutnya adalah mengenai kurangnya pilihan produk 

yang dimiliki oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung yang ditemukan 

pada hasil kuesioner pertanyaan ke-empat belas. PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung hanya memiliki satu jenis produk yang dapat dipilih oleh para 

konsumen-konsumen dalam menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung. Produk tersebut merupakan produk unggulan yang dimiliki 

oleh PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dalam merawat jenis kendaraan 

konsumen-konsumennya. 

Akan tetapi, PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat berupaya memilah 

produk tersebut menjadi sebuah pilihan yang dapat dipilih oleh konsumen. 

Pemilahan produk tersebut dapat menjadi sebuah pilihan kepada konsumen, 

karena dapat dikaitkan dengan harga yang akan dipilih oleh konsumen-

konsumen tersebut. Alternatif pilihan dan harga, dapat menjadi sebuah pilihan 
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yang menarik bagi konsumen untuk tidak beralih kepada produk lain yang 

ditawarkan oleh pesaing-pesaing dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

4. Faktor penghambat selanjutnya yang dihadapi oleh PT. Glow Pro Indonesia 

Kota Bandung, ditemukan pada pertanyaan ke-dua puluh tiga pada kuesioner 

yang masuk kedalam kategori kurang menginginkan untuk kembali 

menggunakan dari jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Hal tersebut 

diduga disebabkan dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung tidak dapat 

menjamin garansi apabila ditemukan kekurangan dalam hasil pekerjaan 

perawatan yang telah dilakukan oleh para karyawan-karyawan PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung. Konsumen harus dapat mengeluarkan biaya 

tambahan apabila telah ditemukan kekurangan-kekurangan tersebut setelah 

hasil pengerjaan dari perawatan PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung yang 

sudah dilakukan. 

PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat berupaya untuk menambahkan 

biaya ekstra yang disertakan dalam pemilihan program dan produk yang dapat 

dipilih oleh konsumen yang akan menggunakan jasa-jasanya. Pilihan-pilihan 

dari produk tersebut juga dapat disertakan oleh manajemen dari PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung untuk konsumen mendapatkan jaminan setelah 

pengerjaan yang telah dilakukan. Apabila konsumen mendapatkan jaminan 

tersebut tanpa kembali harus mengeluarkan biaya, diduga dapat 

menumbuhkan rasa keinginan yang kuat untuk kembali menggunakan jasa 

dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 
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5. Faktor penghambat selanjutnya diduga dari kurangnya ketertarikan konsumen 

untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung 

walaupun sudah dipromosikan melalui media sosial yang dimiliki PT. Glow 

Pro Indonesia Kota Bandung. Pada akun media sosial Instagram PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung, memiliki jumlah pengikut yang banyak yaitu dengan 

1.000 lebih pengikut. Namun pada setiap unggahan foto maupun video dari 

akun tersebut, tidak memiliki jumlah likes lebih dari 10 likes atau 15 likes. 

Hambatan-hambatan tersebut dapat diduga dari kurang terjalinnya hubungan 

antara konsumen dengan manajemen dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung secara berkelanjutan. Upaya lain dari PT. Glow Pro Indonesia Kota 

Bandung dapat membuat sebuah animasi atau unggahan media sosial 

Instagram yang menarik dengan edit dan desain yang sesuai dengan hasil 

performa perawatan mobil PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. Apabila 

hal tersebut dilakukan, diduga dapat meningkatkan niat konsumen untuk 

menggunakan jasa PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung. 

6. Faktor penghambat selanjutnya diduga dari kurangnya ketertarikan konsumen 

untuk menggunakan jasa dari PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung secara 

berkala, dimana hasil tersebut ditunjukan oleh hasil pertanyaan yang ke-dua 

puluh lima didalam kuesioner. Harga yang ditawarkan oleh PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung terlampau terlalu tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan sejenis di Kota Bandung, walaupun PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung dapat menunjukan hasil perawatan mobil lebih baik. 

Harga yang terlampau tinggi juga ditawarkan, apabila konsumen-konsumen 
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tersebut tidak memiliki hubungan dengan salah satu dealer mobil ternama. 

Karena PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung memiliki kerjasama dengan 

beberapa dealer-dealer mobil ternama untuk menggunakan jasa PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung itu sendiri. 

Upaya PT. Glow Pro Indonesia Kota Bandung dapat memberikan pilihan 

produk maupun harga yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan konsumen 

yang akan menggunakan jasa-jasanya. Pilihan harga tersebut juga dapat 

menjadi alternatif konsumen untuk kembali menggunakan jasa PT. Glow Pro 

Indonesia Kota Bandung secara berkala. Dugaan tersebut juga dapat 

menumbuhkan persepsi dari konsumen yang telah menggunakan jasa dari PT. 

Glow Pro Indonesia Kota Bandung, merasa di utamakan sebagai konsumen.  

 

 


