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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rizki Yudha R (2008) dengan judul : 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang Pada Niaga Travel 

Malang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang 

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

(responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (emphaty) terhadap kepuasan 

penumpang pada Niaga Travel Malang dan untuk mengetahui variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan penumpang pada Niaga Travel Malang. 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Logistik 

yang bisa digunakan untuk memprediksi (estimasi atau eksplanasi) permasalahan 

hubungan dan pengaruh. 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan yang 

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

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

signifikan terhadap kepuasan penumpang yang sedang atau pernah menggunakan jasa 

Niaga Travel Malang jurusan Malang Bayuwangi. Sedangkan variabel yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan penumpang pada Niaga Travel 

Malang adalah variabel kehandalan (reliability). 

Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2.1 

 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 
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KETERANGAN Penelitian terdahulu Peneliti Sekarang 

 

Judul Penelitian 

 

 

Riski Yudha R (2008) 

“Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Penumpang Pada 

Niaga Travel Malang 

Nikki Ferrari “ANALISIS 

Kepuasan penumpang Terhadap 

Pelayanan            PT. ASDP 

Indonesia (Persero) Cabang 

Ketapang 

Obyek Penelitian  Travel Niaga Malang PT. ASDP Indonesia (Persero) 

Cabang Ketapang 

Teknik pengambilan 

sampel 

Teknik pengambilan sampel 

adalah  accidental sampling 

Teknik pengambian sampel 

adalah  purposive sampling 

Teknik Analisis data Analisis Regresi Logistik  Indek Kepuasan Pelanggan 

(IKP) 

 Rentang Skala 

Variabel yang 

digunakan 

Bukti langsung, kehandalan, 

tanggapan, jaminan dan 

perhatian  

Bukti langsung, kehandalan , 

tanggapan, jaminan dan 

perhatian 

 

B. Landasan Teori 

1. Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen adalah ”perilaku yang ditunjukan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi 

produk, jasa, dan gagasan” (Schiffman & Kanuk; dalam buku Fandy Tjiptono, 

2006:40)  

Perilaku konsumen adalah  ”studi mengenai individu, kelompok atau 

organisasi dan proses-proses yang digunakan dalam memilih, menentukan, 

mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, 

pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-proses 
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tersebut terhadap konsumen dan masyarakat” (Hawkins, Best & Coney; dalam 

buku Fandy Tjiptono, 2006:39). 

Perilaku konsumen adalah ”aktivitas mental dan fisik yang digunakan oleh 

pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang 

menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk 

atau jasa tertentu” (Sheth & Mittal, ; dalam buku Fandy Tjiptono, 2006:40).  

2. Model perilaku konsumen 

Proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara garis besar kedalam 

tiga tahap utama, yakni prapembelian, konsumsi, dan evaluasi purnabeli. Tahap 

prapembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum 

terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini meliputi tiga proses, 

yakni, identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap 

konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen, dimana konsumen 

membeli dan menggunakan produk atau jasa. Sedangkan tahap evaluasi purnabeli 

merupakan tahapan proses pembuatan keputusan konsumen sewaktu konsumen 

menentukan apakah ia telah membuat keputusan pembelian yang tepat.  

Gambar 1 

Kerangka Analisis Perilaku Konsumen Jasa 
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 Kebutuhan 

pelanggan 

 Nilai pelanggan 

 Evoked set 

 Sumber 

Informasi 

 Persepsi 

terhadap 

risiko 

 Decision 

rule 

 Emosi dan 

mood 

 Dramalurgi 

 Role theory 

dan script 

theory 

 Control theory 

 Customer 

compatibilty 

 Cognitive 

dissonance 

 Kepuasan 

pelanggan 

 Loyalitas 

pelanggan 

 Kualitas jasa 

 

Sumber : Tjiptono, Pemasaran Jasa, (2005:43) 

a. Identifikasi kebutuhan 

Proses pembelian diawali dengan stimulus yang didapatkan stimulus (fikiran, 

tindakan atau motivasi) yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan 

pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulus bisa berupa hal-hal berikut : 

1. Commercial cues, yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan stimulus 

bagi konsumen untuk melakukan pembelian, sebagai hasil usaha promosi 

perusahaan. 

2. Social cues, adalah stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang 

dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang. 

3. Physical cues, Yakni stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, 

lelah, dan biological cues lainnya. 

b. Pencarian informasi 

 Pelanggan biasanya mempertimbangkan hanya sebagian merek, produk atau 

pemasok yang diorganisasikan kedalam beberapa hal sebagai berikut : 

1. Awareness set, terdiri dari merek-merek atau pemasok-pemasok yang 

diketahui pelanggan. 
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2. Evoked set, terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk 

atau jasa yang diinginkan pelanggan sewaktu membuat keputusan 

pembelian. 

3. Consideration set, terdiri atas merek atau pemasok didalam evoked set yang 

akan dipertimbangkan pelanggan untuk dibeli setelah merek atau pemasok 

yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. 

 

c. Evaluasi alternatif 

Setelah berbagai alternatif solusi, kemudian konsumen mengevaluasi dan 

menyeleksinya untuk menentukan pilihan akhir. Proses evaluasi biasa sistematis 

(menggunakan serangkaian langkah formal, seperti model multiartibut), bisa pila 

non-sistematis (memilih secara acak atau semata-mata mengandalkan intuisi). 

d. Pembelian dan konsumsi 

Salah satu perbedaan fundamental antara pembelian barang dan pembelian jasa 

adalah menyangkut proses produksi dan konsumsi. Pada barang, tahap 

pembelian dan konsumsi biasanya terpisah. Sebaliknya, sebagian jasa diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersamaan. 

e. Evaluasi purnabeli 

Setelah pilihan dibuat dan jasa dibeli serta dikonsumsi, evaluasi purnabeli akan 

berlangsung. Dalam tahap ini, konsumen mungkin mengalami dinosasi kognitif 

(keraguan menyangkut ketepatan keputusan pembelian). 

3. Pengertian Pemasaran Jasa  

Kotler (2002;486) mendefinisikan pemasaran jasa sebagai setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada yang lainnya, yang pada 
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dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, 

produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Sedangkan menurut Yazid (2000:14) pemasaran jasa merupakan 

penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran penghubung ini akan 

berhasil bila semua upaya pemasaran berorientasi kepada konsumen. Keterlibatan 

semua pihak, dari manajemen puncak hingga karyawan non-manajerial, dalam 

merumuskan maupun mendukung pelaksanaan pemasaraan yang berorientasi 

kepada konsumen tersebut, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, 

alasannya ialah karena pemasaran semestinya : 

a. Mencakup perumusan upaya-upaya strategik yang dilakukan oleh manajemen 

puncak. 

b. Merupakan fungsi dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen 

tingkat bawah (seperti kebijakan produk, penetapan harga, cara penyajian 

jasa, atau upaya-upaya komunikasi) 

c. Juga merupakan sarana bagi upaya untuk menjadikan keseluruhan bagian 

organisasi berorientasi kepada konsumen. 

4. Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literatur pemasaran jasa mengungkap bahwa jasa memiliki 

sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari barang dan berdampak 

pada cara memasarkannya. Secara garis besar, (Tjiptono, 2005:18) karakteristik 

jasa dapat digolongkan menjadi: 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 
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kinerja (perfomance), atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2. Tidak terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

pada waktu tempat yang sama 

3. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung kepada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

4. Mudah lenyap (Perishability) 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Hal ini tidak menjadi masalah 

bila permintaannya konstan karena mudah untuk menyiapkan pelayanan 

tersebut sebelumnya. Bila permintaan sangat fluktuasi, berbagai permasalahan 

muncul berkaitan dengan kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan 

pelanggan tidak terlayani dengan resiko kecewa atau beralih ke penyedia jasa 

lainnya (saat permintaan puncak). 

5. Klasifikasi Jasa  

Jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beragam kriteria. Menurut Lovelock 

dalam Tjiptono (2005:23), jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan kedalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible 

actions dan intangible action), sedangkan sumbu horisontalnya merupakan 

penerima jasa (manusia dan benda).  
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b. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan kedalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 

perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan temporer). 

Sedangkan sumbu horisontalnya merupakan sifat penyampaian jasa 

(penyampaian secara berkesinambungan/ kontinyu dan penyampaian diskrit). 

c. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 

konstan dalam penyampaian jasa. 

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual 

(tinggi dan rendah) dan tingkat penyedia jasa dalam mempertahankan standar 

yang konstan (tinggi dan rendah). 

d. Berdasarkan permintaan dan penawaran jasa. 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan 

puncak biasanya melampaui penawaran). Sedangkan sumbu horisontalnya 

adalah tingkat fluktasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah).  

e. Berdasarkan metode penyampaian jasa  

Jasa dikelompokkan kedalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara 

pelanggan dan perusahaan jasa ( pelanggan mendatangi perusahaan jasa, 

perusahaan jasa mendatangi pelanggan, serta pelanggan dan perusahaan 

melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik). Sedangkan sumbu 
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horisontalnya merupakan ketersedian outlet jasa (single site dan multiple 

sites). 

6. Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2005:274) mengidentifikasikan sepuluh 

dimensi pokok kualitas jasa, yaitu meliputi: 

1. Bukti fisik, penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel dan bahan-bahan 

komunikasi. 

2. Reliabilitas, kemampuan memberikan jasa yang dijanjikan secara akurat dan 

andal. 

3. Daya tanggap, kesediaan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan 

jasa secara cepat. 

4. Kompetensi, penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar 

dapat memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

5.  Kesopanan, sikap santun, respek, perhatian dan keramahan para staf lini 

depan. 

6. Kredibilitas, sifat jujur dan dapat dipercaya. 

7.  Keamanan, bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan. 

8.  Akses, kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. 

9. Komunikasi, memberikan informasi kepada para pelanggan dalam bahasa yang 

dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan mereka. 

10. Kemampuan memahami pelanggan, berupaya memahami pelanggan dan 

kebutuhan mereka. 

 Dalam perkembangannya selanjutnya Parasuratman, Zeithaml, dan Berry 

dalam Tjiptono (2005:133) menyederhanakan 10 faktor kualitas pelayanan menjadi 

5 yaitu meliputi bukti langsung (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 
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(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Kelima dimensi 

tersebut dapat   diuraikan sebagai berikut: 

1. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

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

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-

raguan. 

4. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 

5. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

5. Model Kualitas Pelayanan 

Model kualitas pelayanan yang menyorot persyaratan-persyaratan utama agar dapat 

menyajikan kualitas pelayanan yang dikehendaki. Menurut model ini, terdapat lima 

gaps (kesenjangan) yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan 

pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan (gambar). 
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Gambar 2 

 Model Kualitas Jasa (Gaps Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : A. Parasuraman, Zeithmal & Leonard L. Berry dalam Lupioyadi (2001: 

151). 

 

Kelima kesenjangan (Gap) menurut Lupioyadi (2001:149), tersebut dapat 
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1) Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan; 

kesenjangan tersebut tercipta akibat manajemen perusahaan salah mengerti 

terhadap apa yang diharapkan pelanggan. 

2) Kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan 

spesifikasi kualitas pelayanan; kesenjangan tersebut terjadi akibat kesalahan 

penerjemahan persepsi manajemen perusahaan yang tepat atas harapan para 

pelanggan perusahaan ke dalam bentuk tolok ukur kualitas pelayanan. 

3) Kesenjangan antara spesifikasi Service Quality  dan pemberian pelayanan kepada 

pelanggan; keberadaan kesenjangan tersebut lebih diakibatkan oleh 

ketidakmampuan sumber daya manusia perusahaan untuk memenuhi standar 

Service Quality  yang telah ditetapkan. 

4) Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada pelanggan dan komunikasi 

eksternal; kesenjangan tersebut tercipta karena perusahaan ternyata tidak mampu 

memenuhi jani-janjinya yang dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai 

bentuk promosi. 

5) Kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diterima; 

kesenjangan tersebut ada sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan para 

pelanggan. 

 

 

6. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Mowen dalam Tjiptono (2005:349) mendefinisikan kepuasan 

konsumen sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan dan pemakaiannya. 
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Engel, et al dalam Tjiptono (2006:146) mengungkapkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 

harapan pelanggan. 

Menurut Kotler (2000:36) mengemukakan bahwa “ Jika barang dan jasa yang 

telah dibeli cocok dengan apa yang diharapkan konsumen, maka akan terdapat 

kepuasan dan sebaliknya. Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi 

harapannya maka konsumen betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol 

dan mereka akan mengadakan pembelian ulang serta mengajak teman-temannya”. 

Mowen merumuskan kepuasan pelanggan sebagai sikap keseluruhan terhadap 

suatu barang atau jasa setelah perolehan dan pemakaiannya. Dengan kata lain 

kepuasan pelanggan merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang dihasilkan dari 

seleksi pembelian spesifik. Definisi ini dijabarkan kedalam model 

kepuasan/ketidakpuasan pelanggan pada gambar 3: 

Gambar 3 

Model Kepuasan/Ketidakpuasan 
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Sumber : Mowen (dalam  Tjiptono, 2005:350) 

a. Mengukur Kepuasan Konsumen 

Metode pengukuran kepuasan menurut Kotler dalam Tjiptono (2005:367) ada 

beberapa metode yang digunakan yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan wajib memberikan kesempatan yang 

luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran atau keluhan, 

misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu, komentar, dan lainnya. 

Informasi ini dapat memberikan ide-ide dan masukan kepada perusahaan dan 

memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial terhadap produk perusahaan dan 

pesaing, kemudian mereka melaporkan temuan-temuan mengenai kekuatan 

dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dan pembelian produk-produk tersebut. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan persetujuan atau 

penyempurnaan selanjutnya 

4. Survey Kepuasan Pelanggan  
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Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan melalui survey, 

sesetuju dengan survey melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan. 

b. Manfaat program kepuasan pelanggan 

Menurut Tjiptono (2005:352) realisasi kepuasan pelanggan melalui perencanaan, 

pengimplementasian, dan pengendalian program khusus berpotensi memberikan 

beberapa manfaat pokok, diantaranya sebagai berikut: 

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

Persaingan dalam banyak industri ditandai dengan overcapacity & oversupply. 

Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya mempertahankan 

pelanggan dalam rangka menghadapi para produsen berbiaya rendah. 

2. Manfaat ekonomis retensi pelanggan versus perpetual prospecting 

Mempertahankan dan memuaskan pelanggan jauh lebih murah, dari pada 

terus-menerus berupaya menarik atau memprospek pelanggan baru. 

3. Nilai komulatif dari relasi berkelanjutan 

Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa 

perusahaan selama periode waktu yang lama bisa menghasilkan anuitas yang 

jauh lebih besar dari pada pembelian individual. 

4. Daya persuasif gethok tular (word of mouth) 

Pelanggan yang tidak puas bisa mempengaruhi sikap dan penilaian negatif 

rekan atau keluarganya terhadap barang dan jasa perusahaan. Gethok tular 

negatif biasanya tersebar jauh lebih cepat dari pada gethok tular positif. 

5. Reduksi sensitivitas harga 
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Pelanggan yang loyal dan puas terhadap sebuah perusahaan cenderung lebih 

jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Hal ini 

disebabkan faktor kepercayaan telah terbentuk.  

6. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan 

Program kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak mendatangkan laba 

dalam jangka pendek. Akan tetapi hasilnya bisa dituai dalam jangka panjang 

dan manfaat tersebut dapat bertahan lama. 

c. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efektif 

Menurut Mudie dan Cottom dalam Tjiptono (2001:164) mengemukakan 

penanganan keluhan yang setuju memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi puas.  

Manfaat lain dari penanganan tersebut diantaranya: 

1. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk mempersetujui hubungannya 

dengan pelanggan yang kecewa. 

2.  Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif. 

3. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanannya saat ini. 

4.  Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 

5. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas lebih 

setuju. 

7.  Harapan Pelanggan 

Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Pada dasarnya ada hubungan 

yang erat antara kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasinya, 

pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar atau acuan. Dengan 



24 
 

 

demikian harapan pelangganlah yang melatar belakangi mengapa dua organisasi 

pada bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks 

pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya (Zaithmal, et al dalam Tjiptono (2001 : 28). 

Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa harapan merupakan 

standar prediksi, ada pula yang menggunakan harapan sebagai standar ideal. 

Umumnya faktor - faktor yang mempengaruhi pelanggan meliputi kebutuhan 

pribadi, pengalaman masa lalu, rekomendasi dari mulut ke mulut, dan iklan 

Zaithmal dalam melakukan penelitian pada sector jasa dan mengemukakan bahwa 

harapan pelanggan terhadap kualitas jasa terbentuk oleh beberapa faktor sebagai 

berikut : 

 

 

1. Enduring service intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan 

untuk mengkaitkan sensitifitasnya terhadap jasa. Faktor ini merupakan harapan 

yang disebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang tentang jasa. 

Seseorang akan berharap bahwa ia patut dilayani dengan baik pula apabila 

pelanggan lainnya dilayani dengan baik oleh si pemberi jasa. 

2. Personal needs  

Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar baik kesejahterannya juga 

sangat menentukan harapannya kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, 

sosial, dan psikologis. 

3. Transitoty service intensifiers 
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Faktor ini merupakan factor individual yang bersifat sementara (jangka pendek) 

yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. Faktor ini meliputi : 

a. Situasi darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan jasa dan ingin 

perusahaan membantunya. 

b. Jasa terakhir yang dikonsumsi oleh pelanggan dapat pula menjadi acuannya 

untuk menentukan baik buruknya jasa berikutnya. 

4. Perceived service alternatives 

Yaitu persepsi pelanggan terhadap tingkatan derajat peranan perusahaan lain 

yang sejenis. Jika konsumen memiliki sifat alternative, maka harapannya 

terhadap suatu jasa akan cenderung lebih besar. 

5. Selfperceifed service roles 

Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang tingkat atau derajat 

keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa dan jasa yang terjadi ternyata tidak 

begitu baik, maka pelanggan tidak bisa menimpakan kesalahan sepenuhnya 

pada si pemberi jasa. Oleh karena itu, persepsi tentang derajat keterlibatan ini 

akan mempengaruhi tingkat jasa atau pelayanan yang diterimanya. 

6. Situasional factors 

Faktor situasional ini terdiri atas segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi 

kinerja jasa, yang berada diluar kendali penyedia jasa. Misalnya, pada awal 

bulan biasanya sebuah bank ramai dan dipenuhi para nasabahnya dan ini akan 

meyebabkan antrian panjang, dan hal ini dapat diterima karena bukan 

kesalahan si pemberi jasa. 

7. Explicitv service promises 
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Faktor ini merupakan pernyataan (secara personal atau non personal) oleh 

organisasi tentang jasa kepada pelanggan. Janji ini bisa berupa iklan, personal 

selling, atau komunikasi dengan karyawan organisasi tersebut. 

 

 

8. Implicit service promises 

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa yang memberikan 

kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang seharusnya dan akan diberikan. 

Petunjuk memberikan jasa ini meliputi biaya untuk memperolehnya (harga) dan 

alat alat pendukung jasanya.  

9. Word of mouth (rekomendasi atau saran dari orang lain) 

Merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi 

kepada pelanggan.Word of mouth biasanya cepat diterima oleh pelanggan 

karena yang menyampaikan adalah mereka yang dapat dipercayainya. 

10.  Past experiment 

Pengalaman masa lampau meliputi hal hal yang telah dipelajari atau diketahui 

pelanggan dari yang pernah diterimanya di masa lampau. Harapan harapan 

pelanggan ini dari waktu terus berkembang, seiring dengan banyaknya 

informasi (non experiment information) yang diterimanya serta bertambahnya 

pengalaman pelanggan, yang akan berpengaruh pada tingkat kepuasan 

konsumen pada penyedia jasa. 
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A. Kerangka Pikir 

  Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Model kerangka pikir di atas menjelaskan melalui kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh PT ASDP Cabang Ketapang dengan lima dimensi yaitu bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati diketahui bahwa dalam mengukur 

kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kinerja atau 

pelayanan yang diberikan oleh  pihak PT ASDP Cabang Ketapang dengan harapan 

yang diinginkan oleh pelanggan.Apabila harapan pelanggan lebih besar dari 

pelayanan yang telah diterima maka pelanggan akan merasa  tidak puas dan 

sebaliknya jika pelayanan lebih besar dari harapan pelanggan maka pelanggan akan 

merasa puas. Sumber: Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2005:133) 

 

Kualitas Pelayanan 

1. BuktiLangsung 

2. Kehandalan 

3. DayaTanggap 

4. Jaminan 

5. Empati 

 

 

 

Hasil yang di rasakan 

Pelanggan: 

1. Puas  

2. TidakPuas 

 

Kinerja Pelayanan 

PT ASDP 

 

Harapan Pelanggan 


