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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.  Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Yulianto (2009) dengan judul penelitian: 

”Analisis Kepuasan Nasabah Atas Kualitas Layanan Jasa Pembiayaan Sepeda 

Motor (Studi Kasus di Adira Cabang Lumajang). Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa sebagian besar atau mencapai 78% nasabah 

menyatakan puas atas pelayanan. Variabel penelitian yang digunakan yaitu 

variabel bukti fisik(tangibles), kehandalan (reliability), tanggapan 

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

Dari hasil penelitian Anang (2006) dengan judul penelitian: Analisis 

Kualitas Pelayanan Pada Hotel University Inn Malang, alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis alat analisis Indeks 

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Indexs). Berdasarkan hasil 

analisis dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan yang meliputi 

reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik masuk dalam 

kategori baik. 

Perbedaan peneltian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

mengenai lokasi dan obyek penelitian yang digunakan sedangkan persamaan 

nya yaitu sama-sama menggnakan topik penelitian mengenai analisis 

kepuasan atas kualitas pelayanan. 
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2. Landasan Teori 

a. 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 dan 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.”  

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”. 
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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.  

b. 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: 

1. Pembelian jasa, sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. 

2. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat berujud, 

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

3. Barang bersifat tahan lama. Tetapi jasa tidak. Jasa dibeli dan dikonsumsi 

pada waktu yang sama. 

4. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. 

5. Ramalan permintaan dalam marketing jasa untuk menghadapi masa-masa 

puncak, dan dilatih tenaga khusus. 

6. Adanya masa puncak yang sangat padat, merupakan masalah tersendiri 

bagi marketing jasa. Pada masa puncak ada kemungkinan layanan yang 

diberikan oleh produsen sangat minim. 

7. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. 

8. Distribusinya bersifat langsung dari produsen ke konsumen. 
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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, dimana 

karakteristik tersebut berkaitan erat dengan fungsi atau manfaat dari jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang secara umum berbeda dengan produk yang 

bersifat fisik. 

c. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan menjadi salah satu ukuran atas keberhasilan dalam 

memberikan jaminan atas kepuasan bagi konsumen, melalui kualitas 

pelayanan seorang konsumen dapat memberikan penilaian secara obyektif 
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dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Menurut Tjiptono (2004:11), 

mendefinisikan kualitas “Sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan”. 

Menurut Lupiyoadi (2001:144), “Mengemukakan bahwa kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat laten”. 

2. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

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. 
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5) Mengembangkan budaya kualitas, dapat dilakuakan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali dari seleksi 

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 

kualiutas 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 Skilis 

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. 
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2. Attitudes and Behavior  

Attitudes and Behavior merupakan outcome related criteria. Karyawan 

perusahaan (contact personal) menaruh perhatian terhadap pelanggan dan 

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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3. Model Kualitas Pelayanan 

Dalam model kualitas pelayanan 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 pelayanan, Payne 
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(2000:275) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan 

kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. Ukuran kinerja adalah kualitas jasa yang dipersepsikan. 

4. Dimensi Kualitas Jasa 

Dalam rangka untuk menciptakan kepuasan konsumen pada produk 

jasa maka secara langsung terkait erat dengan dimensi kualitas jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Adapun dimensi kualitas jasa menurut 

Tjiptono (2005:273) yaitu meliputi: 

a. Reliabilitas (reliabilility) 

Yaitu kemampuan memberikan layanan 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) 

Yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat yang 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari biaya, resiko atau 

keragu-raguan. 

d. Empati (Empathy) 

Yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 
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e. Bukti fisik (tangibles) 

Yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi. 

d. Kepuasan Pelanggan 

1.  Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencapai keberhasilan suatu usaha. Tjiptono (2001:24) menyatakan bahwa 

“Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian / diskonfirmasi yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 

Tjiptono (2001:24), “Menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan”. 

Sedangkan menurut Kotler (2002:42), “Menyatakan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesannyaterhadap kinerja (atau 

hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”. Konsep kepuasan konsumen 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (2004:130) 

2. Strategi Kepuasan Pelanggan 

Untuk mencapai kepuasan pelanggan, perusahaan hendaknya 

mempunyai beberapa strategi yang membantu perusahaan memahami 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2004:134), beberapa strategi yang dapat 

dipadukan untuk mencapai kepuasan pelanggan adalah: 

1) Relationship Marketing 

Dalam strategi ini kegiatan transaksi yang terjadi antara penjual dan 

pembeli tidak berhenti begitu saja setelah transaksi selasai dilakukan, 
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akan tetapi terus berkelanjutan membina hubungan baik dengan 

pelanggan. 

2) Superior Costomer Service 

Perusahaan menawarkan sesuatu yang baik daripada yang ditawarkan 

oleh pesaing. 

3) Uncoditional Guarantees 

Komitmen yang dipegang oleh perusahaan untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyempurnakan produk 

atau yang diproduksi serta kinerja perusahaan. 

4) Penanganan keluhan yang efisien 

Menangani keluhan dari pelanggan yang merasa kurang puas dan 

membuat mereka menjadi pelanggan yang merasa puas. 

5) Peningkatan kinerja perusahaan 

Melakukan riset terhadap kepuasan pelanggan secara berkala 

terkontrol, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada ppihak 

manajemen dan karyawan tentang komunikasi, salesmanship dan 

public relation. 

6) Quality Fuction Deployment 

Merupakan praktek untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

3. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumen, sehingga dapat 
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digunakan sebagai ukuran atas keberhasilan perusahaan jasa. Tjiptono 

(2001:34), “Mengemukakan empat metode untuk mengukur kepuasan 

konsumen, yaitu sebagai berikut : 

1) Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan bagi konsumennya. 

Kesempatan yang diberikan dapat berupa penyampaian saran, 

pendapat dan keluhan melalui ontak saran dan sebagainya. 

2) Ghost Chopping 

Metode ini dilaksanakan dengan memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan sebagai pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. ghost shopper berfungsi untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing yang ada . 

3) Last costomer analysis 

Merupakan metode perusahaan untuk berusaha menghubungi kembali 

para konsumennya yang telah hilang. Metode ini telah digunakan 

untuk mengetahui penyebab konsumen yang berhenti membeli dan 

telah beralih pemasok. Sehingga perusahaan dapat mengambil 

kebijakan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

konsumen. 
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4) Survei kepuasan konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, melalui pos, telepon maupun wawancara 

pribadi. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2001:3): pengukuran tingkat 

kepuasan konsumen / pelanggan mempunyai tiga hubungan dengan mutu 

produk antara lain: 

a. Mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau bekerjnya proses 

bisnis. 

b. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya 

melakukan perbaikan secara terus menerus untuk memuaskan 

pelanggan, terutama untuk hal-hal yang dianggap penting oleh 

pelanggan. 

c. Menetukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah perbaikan 

(improvement) 

e. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini seperti terlihat pada 

gambar 2.2 di bawah ini: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2 maka dapat diketahui tanggapan konsumen atas 

kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk 

memberikan jaminan kepuasan konsumen. Oleh karena itu manajemen harus 

dapat menyesuaikan antara kualitas pelayanan dan keinginan konsumen. 

Karena dengan memberikan kepuasan yang lebih pada konsumen 

dibandingkan pesaing, maka perusahaan akan dapat menarik lebih banyak 

konsumen melalui kualitas pelayanan yang diberikan. 
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