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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Istiqomah

(2006) dengan judul: Pengaruh Service Quality Terhadap Kepuasan

Penumpang Pada Travel Rosalia Indah Malang, alat analisis data dalam

penelitian ini yaitu menggunakan regresi logistik. Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa variabel-variabel kualitas layanan (service quality) yang

meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan (reliability), tanggapan

(responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty) berpengaruh

terhadap kepuasan penumpang pada Travel Rosalia Indah Malang. Adapun

variabel jaminan (assurance) memberikan kontribusi terbesar terhadap

kepuasan penumpang pada Travel Rosalia Indah Malang.

Marsuki (2006) dengan judul penelitian: ” Pengaruh Kualitas Jasa

Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada PT. Mitra Pinasthika Mustika

Malang). Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil

analisis secara simultan dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan variabel bukti langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3),

jaminan (X4), dan empati (X5) secara bersama-sama terhadap kepuasan

konsumen (Y) bengkel sepeda motor PT. MPM Malang. Sedangkan dari

Adjusted R Square diketahui 0,155 atau 15,5 % kepuasan konsumen dalam

menggunakan jasa servis sepeda motor di bengkel PT. MPM dipengaruhi oleh

bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap
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(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Sedangkan

sisanya sebesar 84,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan

dalam penelitian ini. Hasil analisis juga dapat diketahui bahwa variabel

jaminan (assurance) mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan

konsumen bengkel sepeda motor PT. MPM Malang.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jasa

Jasa merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik),

sehingga dalam tingkat kepuasan menjadi salah satu tolak ukur atas

pengukuran kinerja perusahaan jasa. Menurut Payne (2001: 8) Jasa adalah

suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan

(intangibility) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa

interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya,

dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi mungkin

saja terjadi dan produksi jasa bias saja berhubungan atau bias pula tidak

berkaitan dengan produk fisik.

Sedangkan menurut Yazid (2001:4) “Jasa adalah mencakup semua

aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah produk atau konstruksi fisik,

yang secara umum konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang

sama (simultan) dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk yang

secara prinsip intangible (kenyamanan, hiburan, kecepatan dan kesehatan)

bagi pembeli pertamanya.”
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Adapun menurut Bestari (2003:103) mendefinisikan jasa sebagai

berikut: “Hakekatnya merupakan kegiatan atau manfaat yang dapat

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak

berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu, produksinya dapat

atau tidak dapat dikaitkan dengan produk fisik”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

jasa merupakan bentuk penawaran yang diberikan oleh perusahaan yang

produknya tidak berwujud dan dapat dinikmati secara langsung oleh

konsumen sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan yang dirasakan oleh

konsumen.

2. Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa dapat digunakan sebagai pembeda antara

perusahaan jasa dengan perusahaan yang menghasilkan produk secara

fisik. Menurut Alma (2003:4) ada delapan karakteristik pokok pada jasa

yang membedakannya dengan barang. Kedelapan karakteristik tersebut

meliputi:

a. Pembelian jasa, sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh

emosi.

b. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat

berujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, memiliki berat, ukuran, dan lain-

lain.

c. Barang bersifat tahan lama. Tetapi jasa tidak. Jasa dibeli dan

dikonsumsi pada waktu yang sama.
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d. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan.

e. Ramalan permintaan dalam marketing jasa untuk menghadapi masa-

masa puncak, dan dilatih tenaga khusus.

f. Adanya masa puncak yang sangat padat, merupakan masalah

tersendiri bagi marketing jasa. Pada masa puncak ada kemungkinan

layanan yang diberikan oleh produsen sangat minim.

g. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia.

h. Distribusinya bersifat langsung dari produsen ke konsumen.

Sedangkan karakteristik jasa menurut Payne (2001:9) yaitu meliputi:

a. Tidak berwujud

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud.

b. Heterogenitas

Jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi

tergantung kepada tingkat konsumsi dan pemakaiannya.

c. Tidak dapat dipisahkan

Jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang

bersamaan dan merupakan satu kesatuan proses dengan partisipasi

konsumen dalam proses tersebut.

d. Tidak tahan lama

Jasa tidak mungkin dismpan dalam jangka waktu yang lama atau

dalam bentuk persediaan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

karakteristik jasa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam jasa,
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dimana karakteristik tersebut berkaitan erat dengan fungsi atau manfaat

dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang secara umum berbeda

dengan produk yang bersifat fisik.

3. Kualitas layanan

a. Pengertian Kualitas layanan

Kualitas layanan atau sering juga disebut mutu pelayanan,

menurut Tjiptono (2004:11), mendefinisikan kualitas layanan “Sebagai

kecocokan untuk pemakaian (fitness for use). Definisi ini menekankan

orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan”. Harapan merupakan

keinginan para pelanggan dari pelayanan yang mungkin diberikan oleh

perusahaan. Dan service quality dapat diketahui dengan cara

membandingkan persepsi para pelanggan atas pelayanan yang nyata-nyata

mereka terima atau peroleh dengan dengan pelayanan yang sesungguhnya

mereka harapkan dan inginkan. Jika kenyataan lebih besar dari yang

diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika

kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka pelayanan dapat dikatakan

tidak bermutu; apabila kenyataan sama dengan harapan, maka pelayanan

disebut memuaskan."

Salah satu cara utama dalam membedakan sebuah perusahaan jasa

adalah mengetengahkan dengan konsisten jasa yang berkualitas lebih

tinggi daripada pesaing mereka. Kuncinya adalah menyesuaikan atau

melebihi harapan kualitas para pelanggan. Harapan mereka merupakan

hasil dari pengalaman mereka, kata-kata orang, dan iklan perusahaan jasa.
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Pelanggan memilih para penyedia jasa atas dasar ini dan setelah menerima

jasa, mereka akan membandingkan pelayanan yang dirasakan dengan

dengan pelayanan yang dikehendaki. Jika pelayanan yang dirasakan

berada di bawah pelayanan yang diharapkan, pelanggan akan kehilangan

kepercayaan kepada penyedia jasa tersebut, sedangkan apabila pelayanan

yang dirasakan sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, mereka akan

menggunakan lagi penyedia jasa tersebut.

Jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan

pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan

pelanggan (Tjiptono, 2005:259). Jadi dengan uraian di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan

pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau mereka peroleh.

Pembahasan tentang kualitas layanan tidak terlepas oleh dimensi-

dimensi yang ada. Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273)

kualitas layanan memiliki lima dimensi, yaitu:

a. Kehandalan (realibility), yakni kemampuan memberikan layanann

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk

membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan

tanggap.

c. Jaminan (assurance), yakni mencakup pengetahuan, kompetensi,

kesopanan, dan sifat dapat dipercayaoleh pelanggan yang dimiliki

para staf.
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d. Empati (empathy), meliputi kemudahan menjalin relasi,

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas

kebutuhan individual para pelanggan.

e. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan

pegawai, dan sarana komunikasi.

b. Strategi Meningkatkan Kualitas layanan

Dalam usaha untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan maka dengan

sendirinya jaminan atas kepuasan konsumen menjadi hal wajib yang harus

dipenuhi oleh perusahaan jasa. Strategi untuk meningkatkan kualitas jasa /

pelayanan, menurut Tjiptono (2004:88), ada 8, yaitu:

1) Mengidentifikasi determinasi utama jasa, melakukan riset untuk

mengidentifikasi determinan jasa yang penting bagi pasar sasaran lalu

memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap

perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut.

2) Mengelola harapan konsumen, disini perusahaan berusaha mengetahui dan

memenuhi harapan konsumen.

3) Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, evidence ini untuk memperkuat

persepsi konsumen selama dan sesudah jasa diberikan.

4) Membidik konsumen tentang jasa, konsumen yang telah terbidik akan

dapat mengambil keputusan secara lebih baik, sehingga kepuasan

konsumen dapat tercipta lebih tinggi.

5) Mengembangkan budaya kualitas, dapat dilakuakan melalui

pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali dari seleksi
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dan pengembangan karyawan. Sebab karyawan merupakan aset

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memeuaskan

pelanggan.

6) Menciptakan automating quality, perusahaan perlu melakuan penelitian

untuk menentukan bagian yang memebutuhkan sentuhan manusia dan

yang memerlukan otomatisasi.

7) Menindaklanjuti jasa, perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk

menghubungi sebagian atau semua konsumen untuk mengetahui tingkat

kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan.

8) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa, diperlukan dengan

pendekatan riset untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi

kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan.

Menurut  Tjiptono (2004:14), ketiga kriteria pokok dalam menilai

kualitas jasa / pelayanan dijabarkan menjadi enam unsur yaitu:

1. Profesionalism and Skils

Profesionalism and Skilis merupakan outocome relatedcriteria. Penyedia

jasa (service provider), karyawan, sistem operasional dan sumber daya

fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah

pelanggan secara profesional.

2. Attitudes and Behavior

Attitudes and Behavior merupakan outcome related criteria. Karyawan

perusahaan (contact personal) menaruh perhatian terhadap pelanggan dan
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berusaha membantu dalam memecahkan masalah secara spontan dan

senang hati.

3. Accesbility and Flexibility

Accasbiliti and Flexibility termasuk process related criteria. Penyedia

jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem operasionalnya dioperasikan

agar pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah dan bersifat

fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan.

4. Reliability and Trusworthiness

Reliability and Trusworthiness termasuk process related criteria.

Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, pelanggan bisa

mempercayai segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan

dan sistemnya.

5. Recovery

Recovery termasuk process related criteria. Penyedia jasa mengambil

tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan masalah

yang tepat bila ada kesalahan.

6. Repotation and Credibility

Repotation and Credibility merupakan image ready criteria. Pelanggan

meyakini bahwa operasional dari penyedia jasa memberikan nilai atau

imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.
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c. Kesenjangan Kualitas layanan

Dalam model kualitas layanan ada lima kesenjangan yang dapat

menimbulkan kegagalan penjualan jasa / layanan. Menurut Alma

(2002:228), kelima kesenjangan yaitu sebagai berikut:

1) Kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen.

Timbul karena manajemen tidak teliti sehingga tidak mengetahui

sepenuhnya keinginan dan harapan konsumen.

2) Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas layanan.

Timbul karena manajemen mengetahui keinginan konsumen, tetapi

manajemen tidak dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan

konsumen.

3) Kesenjangan kualitas layanan dengan komunikasi eksternal.

Kualitas layanan menurut spesifikasinya baik, tetapi karyawan yang

melayani kurang terlatih, masih baru dan kaku.

4) Kesenjangan penyampaian layanan dengan komunikasi eksternal.

Jasa yang diberikan tidak sesuai dengan janji-janji dalam iklan, brosur

atau media promosi yang lain.

5) Kesenjangan layanan yang dialami/dipersepsi dengan layanan yang

diharapkan.

Layanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang

dibayangkan/diharapkan.

Pelayanan merupakan suatu faktor yang utama dalam hubungannya

dengan perusahaan jasa. Berkaitan dengan kualitas layanan, Payne
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(2000:275) menyatakan bahwa kualitas layanan berkaitan dengan

kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan

konsumen. Ukuran kinerja adalah kualitas jasa yang dipersepsikan.

4. Kepuasan Pelanggan

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan

Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara

lebih baik, maka perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan.

Kepuasan pelanggan dinyakini mempunyai peranan yang besar dalam

kualitas produk (barang dan jasa) dan kualitas layanan.

Menurut Alma (2003:32) yaitu: “Respon konsumen yang

sudah terpenuhi keinginannya baik barang dan jasa yang telah

memberikan tingkat kesenangan tertentu dan konsumen betul-betul

puas”. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan

harapannya sebagai standart atau acuan dalam konteks kepuasan

pelanggan umumnya, harapan merupakan perkiraan atau kenyakinan

pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Pengertian ini

didasarkan pada pandangan bahwa kepuasan merupakan standart

prediksi dan ada pula yang menggunakan harapan sebagai standart

ideal.

Sedangkan menurut Kotler dalam Tjiptono (2005:350)

mengemukakan bahwa “ Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan

dibandingkan dengan harapannya”.
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Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada

dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan

dan kinerja atau hasil yang diharapkan.

b. Model Kepuasan Pelanggan

Sudah diketahui bahwa tujuan akhir pemasaran adalah memuaskan

pelanggan. Tujuan pemasaran bukan untuk mencari laba, tetapi

memberikan kepuasan. Dengan terciptanya kepuasan akan terjadi

pembelian ulang. Berapa banyak frekuensi ulang pembelian dan berapa

banyak jumlah pembelian pada akhirnya untuk pencapaian tujuan

perusahaan.

Jika digambarkan model kepuasan pelanggan atas kepentingan

dari pelanggan dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1
Model Kepuasan Pelanggan

Sumber: Pemasaran Jasa (Tjiptono, 2005:350)

Pemakaian/
Konsumsi produk

Harapan akan kinerja/
Kualitas Produk

Evaluasi terhadap
keadilan pertukaran

Konfirmasi/Dis-
konfirmasi Harapan

Evaluasi kinerja/
Kualitas Produk

Respon
Emosional

Atribusi Penyebab
Kinerja Produk

Kepuasan/Ketidak
puasan Pelanggan
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Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan

praktik pemasaran serta merupakan salah satu tujuan ensesial bagi

aktivitas bisnis. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek

krusial seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi

perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi

masa depan dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan.

c. Teknik Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Menurut Tjiptono dan Candra (2005:210) ada beberapa cara untuk

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu meliputi:

1. Complaint and sugestion system (sistem keluhan dan saran)

Banyak perusahaan yang berhubungan dengan langganan membuka

kotak saran dan menerima keluhan-keluhan yang dialami oleh

pelanggan. Ada juga perusahaan yang memberi amplop yang telah

ditulis alamat perusahaan untuk digunakan untuk menyampaikan

saran dan keluhan dan nkritik setelah mereka sampai ditempat tujuan.

2. Costomer satisfaction surveys (survey kepuasan pelanggan)

Tingkat keluhan yang telah disampaikan oleh konsumen tidak bisa

disimpulkan secara umum untuk mengukur tingkat kepuasan

konsumen pada umumnya. Adapun pengukuran kepuasan pelanggan

melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu

meliputi:
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a) Directly reported satisfaction

Pengukuran dilakukan dengan menggunaka item-item spesifik

yang menanyakan langsung tingkat kepuasan yang dirasakan oleh

pelanggan.

b) Derived satisfaction

Dalam pengukuran ini setidaknya setiap item pertanyaan yang

telah dibuat dapat menyangkut dua hal, yaitu tingkat harapan atau

ekspektasi pelanggan terhadap kinerja produk atau perusahaan

pada atribut-atribut yang relevan dan persepsi pelanggan terhadap

kinerja aktual produk atau perusahaan yang bersangkutan

(perceived performance).

c) Problem Analysis

Dalam teknik analisis ini, responden diminta mengungkapkan

masalah-masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan

produk atau jasa perusahaan dan saran-saran perbaikan.

d) Importance-performance analysis

Dalam teknik ini responden diminta untuk memberikan penilaian

atas tingkat kepentingan atas atribut relevan dan tingkat kinerja

perusahaan (perceived performance) pada masing-masing atribut

tersebut.

3. Ghost shoping (pembeli bayangan)

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai

pembeli ke perusahaan yang lain atau keperusahaannya sendiri.
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4. Lost costomer analysis (analisis pelanggan yang beralih)

Perusahaan-perusahaan yang kehilangan langganan mencoba untuk

menghubungi langganan tersebut. Mereka dibujuk untuk

mengungkapkan mengapa mereka berhenti, pindah keperusahaan

lain, adakah sesuatu masalah yang terjadi yang bisa diatasi.

5. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian digunakan sebagai alur penelitian yang

akan dilakukan, melalui kerangka pikir tersebut maka diharapkan penelitian

ini dapat terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun secara

lengkap kerangka pikir penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat

dilihat pada gambar 2.

Dari kerangka pikir maka dapat digunakan untuk mengetahui alur

penelitian yang akan dilakukan, di mana dalam hal ini adalah mengenai

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada Bengkel Setia

Masa Motor Malang. Analisis yang akan dilakukan dikaitkan dengan analisis

kualitas layanan yang meliputi bukti langsung (tangibles), kehandalan

(reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian

(emphaty) sedangkan tingkat kepuasan dengan menggunakan indikator puas

dan tidak puas.
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Gambar 2
Kerangka Pikir Penelitian

6. Hipotesis

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu

masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih

lengkap dan menunjang. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis

yaitu:

a. Kualitas layanan yang meliputi variabel bukti langsung (tangibles),

kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveveness), jaminan

(assurance) dan perhatian (emphaty) berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan pada Bengkel Setia Masa Motor Malang.

b. Berdasarkan hasil dari dua penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan

suatu hipotesis yaitu variabel jaminan (assurance) mempunyai kontribusi

terbesar terhadap kepuasan pelanggan pada Bengkel Setia Masa Motor

Malang.

Bukti Langsung (X1)

Kehandalan (X2)

Tanggapan (X3)

Jaminan (X4)

Perhatian (X5)

Kepuasan Pelanggan
(Y)


