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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Persaingan bisnis di bidang jasa membuat konsep pemasaran yang 

diterapkan dalam perusahaan jasa terus berkembang, bidang jasa merupakan 

usaha yang kompleks dikarenakan oleh apa yang ditawarkan tidak 

mempunyai fisik yang bisa dilihat langsung namun dapat dirasakan. Faktor 

ini yang membuat banyak peneliti ingin mengungkapkan seberapa besar 

pengaruh konsep pemasaran dalam kehidupan terutama dalam dunia bisnis 

yang bergerak di bidang jasa, seperti yang telah dilakukan oleh Sugiarto 

(2006), Gama (2007) dan Ari (2013), dimana semua meneliti tentang 

pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen dengan 

menggunakan lima variabel dari servis quality (reliability, responsivness, 

assurance, empathy, dan tangibles) dengan studi pada kereta api. Mereka 

menunjukkan bahwa konsep pemasaran dalam bidang jasa juga perlu 

dipahami secara baik oleh para pelaku usaha terutama perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa. 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

Nama 

Penulis / 

Tahun 

Judul Variabel yang 

digunakan 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Sugiarto/

2005 

kualitas jasa 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

penumpang 

pada KA 

Malabar 

Malang 

X1: Reliability 

X2: 

Responsiveness 

X3: Assurance 

X4: Empathy 

X5: Tangibles 

Y: Kepuasan 

Kosumen  

Regresi 

Linier 

Berganda 

a. Secara serempak, dimensi 

kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasaan 

konsumen. 

b. Dimensi responsiveness 

yang paling mempengaruhi 

kepuasan konsumen 

pengguna KA Malabar 
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Nama 

Penulis / 

Tahun 

Judul Variabel yang 

digunakan 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Sugiarto/

2006 

Analisa 

Pengukuran 

Kualitas Jasa 

Layanan KA 

Matarmaja 

dengan 

Pendekatan 

Metode 

Servqual 

Untuk 

Meningkatkan 

Kepuasan 

Penumpang 

X1: Reliability 

X2: 

Responsiveness 

X3: Assurance 

X4: Empathy 

X5: Tangibles 

Analisis 

Faktor dan 

Pemetaan 

Customer 

Window 

Terdapat lima indikator dari 

3 variabel servqual yang 

harus diprioritaskan dan 

dipenuhi oleh pihak 

manajemen KA Matarmaja, 

adapun indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebersihan KA 

Matarmaja (tangible) 

2. ketersediaan air bersih 

dalam toilet KA 

(tangible) 

3. Ketepatan waktu 

keberangkatan dan waktu 

kedatangan (reliability) 

4. Jaminan asuransi 

kecelakaan (assurance) 

5. Ketersediaan kotak saran 

dan keluhan (tangible) 

Gama 

Lindung/

2007 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Kepuasan Jasa 

KA Gajayana 

X1: Reliability 

X2: 

Responsiveness 

X3: Assurance 

X4: Empathy 

X5: Tangibles 

Y: Kepuasan 

Regresi 

Logistic 

a. Semua variabel 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

b. Dimensi tangible memiliki 

pengaruh paling besar 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Ari 

Ariesta 

Anantama

/2013 

Kualitas Jasa 

Pada KA 

Malioboro 

Ekspres 

X1: Reliability 

X2: 

Responsiveness 

X3: Assurance 

X4: Empathy 

X5: Tangibles 

Y: Kepuasan 

Metode 

SERVQUAL 

dan Diagram 

Kartesius 

a. 77% konsumen puas 

terhadap kualitas 

pelayanan yang 

disampaikan 

Fergi 

Pahala 

mahsyar/

2014 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

(Service 

Quality) 

Terhadap 

Kepuasan 

pelanggan 

Kereta Api 

X1: Reliability 

X2: 

Responsiveness 

X3: Assurance 

X4: Empathy 

X5: Tangibles 

Y: Kepuasan 

Analisis 

Linier 

Berganda 

 

Sumber: Sugiarto (2005), Sugiarto (2006), Gama Lindung (2007), dan Ari (2013) 
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B. LANDASAN TEORI 

1. Pemasaran 

Pemasaran secara umum dilihat sebagai tugas dalam mempromosikan, 

serta menyerahkan barang dan jasa ke konsumen dan perusahaan lain. 

Pemasaran yang efektif dapat dilakukan melalui banyak bentuk. Bisa 

berbentuk entrepreneurial, terformulasi, atau intrepreneurial; dan pemasaran 

memasarkan banyak jenis entitas: barang, jasa, pengalaman, acara khusus 

(event), orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, gagasan (Kotler, 

2004: 7). 

Definisi manajemen pemasaran menurut Kotler (2004: 12), 

“Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 

dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi”. 

Beberapa konsep yang digunakan oleh organisasi untuk memilih cara 

berbisnis yaitu: konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep 

pemasaran, konsep pelanggan, dan konsep pemasaran masyarakat. Tiga 

konsep pertama mempunya manfaat yang terbatas dewasa ini. Konsep 

pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi 

adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan 

pesaing. Konsep itu dimulai dengan pasar yang didefinisikan dengan baik, 

berfokus pada kebutuhan pelanggan, mengkoordinasikan semua kegiatan 
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yang akan mempengaruhi pelanggan, dan menghasilkan laba dengan cara 

memuaskan pelanggan, Konsep pelanggan memenuhi kebutuhan individual 

para pelanggan spesifik dan bertujuan membangun kesetiaan dan nilai selama 

masa hidup pelanggan (Kotler  2001: 21). 

Perubahan konsep pemasaran dari waktu ke waktu harus disadari 

dengan cepat oleh seorang pemasar, penggunaan pemasaran tidak lagi 

digunakan hanya untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi, 

tetapi juga lebih condong kepada pelayanan dan kepuasan dari konsumen. 

2. Pemasaran Jasa (Service) 

Konsep pemasaran jasa tidak jauh berbeda dengan konsep pemasaran 

pada umumnya, akan tetapi pemasaran jasa tidak bisa diukur hanya dengan 

melihat seberapa besar penjualan yang didapat, karena perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa harus berhadapan langsung dengan konsumen yang 

memiliki karakteristik berbeda-beda. 

Tjiptono (2005:16) mengungkapkan bahwa jasa adalah bersifat 

intangible dan tidak mengahsilkan kepemilikan sesuatu. 

Pendapat lain tentang jasa dikemukakan oleh Lovelock (2010:16), jasa 

adalah suatu tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang 

lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan 

kepemilikan apapun, dilakukan dalam jangka waktu tertentu.. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu 

tindakan yang diberikan pihak produsen ke konsumen dalam arti jasa yang 

diberikan tidak dapah dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum 
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dikonsumsi. Jasa juga bukan merupakan barang, akan tetapi jasa adalah 

proses atau aktivitas yang tidak berwujud, jasa juga mempunyai karakteristik 

yang berbeda dengan barang. 

Karakteristik yang membedakan barang dan jasa dinamakan 

paradigma IHIP: Intangibility, Heteorogenity,Inseparability dan Perishability 

(Tjiptono dan Chandra, 2005:22), dimana IHIP memiliki arti sebagai berikut: 

a. Intangibility, jasa berarti tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau 

diraba sebelum dibeli. Konsumen jasa tidak dapat menilai sebuah 

jasa jika belum mengalami, jika konsumen membeli jasa tertentu 

maka dia hanya sebatas menggunakan atau memanfaatkan namun 

tidak memiliki. 

b. Heterogenity, jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas dan 

jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

diproduksi. 

c. Inseparability, jasa dijual terlebih dahulu kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Berbeda 

dengan produk yang diproduksi terlebih dahulu baru dapat 

dikonsumsi. 

d. Perishability, jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, 

tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan 

datang, dijual kembali atau dikembalikan. 

Pemasaran jasa juga memiliki bauran tersendiri sama dengan 

pemasaran pada umumnya, yaitu 4P: (product, price, place, dan promotion) 
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akan tetapi pada pemasaran jasa, para pakar menambahkan tiga dimensi 

tambahan, yaitu: people, process, dan customer service. Lupiyoadi (2001) 

menjelaskan bahwa dimensi bauran pemasaran jasa tersebut memiliki arti 

yang tidak jauh berbeda dengan pemasaran produk, product (jasa seperti apa 

yang ditawarkan kepada konsumen), price (bagaimana strategi penentuan 

harga), place (bagaimana sistem penyampaian yang akan diterapkan), 

promotion (bagaimana promosi yang harus dilakukan), people (tipe kualitas 

dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasa), process 

(bagaimana proses dalam operasi jasa), customer service (apa yang akan 

diberikan kepada konsumen). 

3. Kualitas Layanan (Service Quality) 

Persaingan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha sangatlah 

terlihat, baik itu antara perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, 

maupun perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Perusahaan banyak yang 

terus memberikan barang atau jasa yang berkualitas kepada konsumen dalam 

pasar, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam cara produsen dalam 

meningkatkan kualitas produk dan jasa. 

Definisi kualitas adalah total fitur dan karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat (Kotler, 2009:143). 

Kualitas layanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan (Tjiptono dan Chandra, 

2005:145). Kualitas layanan juga dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 
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perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima. 

Model kualitas layanan yang paling terkenal disebut dengan Service 

Quality,  yang dikembangkan oleh Parasuraman, et al. (1988). Kualitas 

layanan memiliki gap kualitas jasa yang berpotensi menjadi sumber masalah 

dalam kualitas jasa, gap tersebut pertama kali muncul pada penelitian yang 

dibuat oleh Parasuraman, et al, yang berjudul “A Conceptual Model of Service 

Quality and Its Implications for Future Research”. Mereka merinci gap-gap 

yang muncul dalam kualitas jasa dan digambarkan sebagai berikut 

(Parasuraman, et al: 1988) ; 

Gambar 2.1. Model Konseptual SERVQUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Parasuraman, Berry, dan Zeitahml (1988) 
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Lima gap utama Parasuraman, et al (1988)  yang terangkum dalam 

gambar 2.1 meliputi ; 

1. Gap antara harapan pelanggan dan persepsi manejemen 

(knowledge gap) 

Gap yang terjadi karena ketidak akuratan pihak manejemen dalam 

mempersepsikan ekspektasi pelanggan terhadap kualitas jasa. 

Informasi dari riset pasar serta analisis permintaan kurang akurat, 

buruknya atau tidak adanya aliran informasi ke atas dari staf 

kontak pelanggan ke pihak manejemen. 

2. Gap antara persepsi manejemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa (Standarts gap) 

Gap yang terjadi karena adanya spesifikasi kualitas jasa yang tidak 

konsisten dengan persepsi manajemen terhadap ekspektasi 

kualitas. Penyebabnya antara lain: tidak adanya standar kinerja 

yang jelas, kesalahan perencanaan yang tidak memadai, kurangnya 

dukungan dan komitmen manajemen puncak terhadap 

perencanaan kualitas jasa. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

(delivery gap) 

Gap yang terjadi karena spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh 

kinerja dalam proses produksi dan penyampaian jasa. 

Penyebabnya antara lain: spesifikasi kualitas terlalu rumit dan 

kaku, spesifikasi tidak sejalan dengan budaya korporat, kurang 
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memadainya aktivitas internal marketing serta tehnologi dan 

sistem yang ada tidak mampu memfasilitasi kinerja sesuai dengan 

spesikfikasi. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

(communications gap) 

Gap yang terjadi karena apa yang disampaikan dalam aktifitas 

pemasaran tidak sesuai dengan jasa yang disampaikan kepada 

pelanggan. Penyebab terjadi gap ini yaitu kecenderungan untuk 

melakukan “over-promise, under-deliver”, iklan dan slogan 

perusahaan sering mempengaruhi ekspektasi pelanggan. 

5. Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan 

(service gap) 

Gap yang terjadi karena jasa yang dipersepsikan tidak sesuai 

dengan jasa yang diharapkan, gap ini menimbulkan sejumlah 

konsekuensi negatif seperti kualitas buruk, komunikasi gethok 

tular yang negatif, dampak yang negatif terhadap citra perusahaan. 

Gap ini disebabkan oleh pelanggan yang mengukur dan menilai 

bahwa kualitas jasa yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. 

Faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa yaitu jasa 

yang diharapkan dan jasa yang dirasakan, jika jasa yang dirasakan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan 

dipersepsikan positif. Jasa akan dipersepsikan sebagai kualitas ideal jika jasa 

yang diterima melebihi apa yang diharapkan, maka baik tidak kualitas 
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pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggan secara konsisten. 

Penilaian kualitas jasa telah dikembangkan oleh para ahli dan 

didapatkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut SERVQUAL 

(Service Quality). SERVQUAL merupakan skala multi item yang meliputi 

lima dimensi  yang merupakan hasil riset dari Zeithaml, Parasuraman, dan 

Berry (1988), yaitu: 

a. Tangibles (bukti langsung), yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan perusahaan. 

b. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketetapan waktu, pelayanan yang sama untuk pelanggan tanpa 

kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi. 

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan perusahaan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada para pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan pelanggan menunggu tanpa ada suatu alasan yang 

jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas 

pelayanan. 



20 
 

d. Assurance, yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada pelayanan perusahaan yang memiliki beberapa 

komponen antara lain: 

1. Komunikasi, yaitu secara terus menerus memberikan informasi 

kepada konsumen dengan menggunakan bahasa dan kata yang 

jelas, serta dengan cepat dan tanggap menyikapi keluhan dan 

komplain dari konsumen. 

2. Kredibilitas, perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang 

diberikan kepada pelanggan (kejujuran), akan memberikan 

kredibilitas yang baik bagi perusahaan di masa yang akan 

datang. 

3. Keamanan, suatu kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan 

pelayanan yang diterima. 

4. Kompetensi, yaitu keterampilan yang dimiliki dan dibutuhkan 

agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat 

dilaksanakan dengan optimal. 

5. Sopan santun, dalam pelayanan nilai moral yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

e. Empathy (empati), yaitu perhatian yang tulus dan bersifat individu 

atau pribadi yang diberikan kepada para konsumen dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengetahuan tentang pelanggan, memahami 



21 
 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

4. Kepuasaan Pelanggan 

Konsep pemasaran yang pada awal hanya berorientasi kepada profit 

atau laba perusahaan kini mulai ditinggalkan dan beralih kepada konsep baru  

dimana perusahaan lebih mementingkan kepuasan pelanggan, hal ini 

dilakukan karena dengan pelanggan yang terpuaskan, maka akan 

menimbulkan pembelian secara kontinuitas, sehingga akan memunculkan 

profit yang lebih bagi perusahaan. 

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin “Satis” yang 

berarti cukup baik, memadai dan “Facio” yang mempunyai arti melakukan 

atau membuat, sehingga kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan 

sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai” (Tjiptono dan Chandra, 

2005:195). Secara umum, kepuasan (satisfaction) diartikan sebagai perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah mendapatkan dan 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau jasa terhadap 

ekspektasi dan keinginan mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, 

pelanggan akan merasa tidak puas, sebaliknya, jika kinerja sesuai atau 

melebihi ekspektasi maka mereka akan puas dan senang (Kotler, 2009:139). 

Kepuasan pelanggan muncul karena ada perbandingan antara kinerja 

atau hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan pelanggan terhadap 

produk/jasa sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau keinginan dari 
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pelanggan (Lena Elitan, 1999). Adapun indikator dari kepuasan konsumen 

yaitu; 

a. Tidak ada keluhan 

b. Perasaan senang pada keseluruhan produk 

c. Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 

d. Harapan pelanggan yang terlampaui 

Lupiyoadi (2001), mengungkapkan bahwa ada lima faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh produsen dalam menentukan kepuasan pelanggan, yang 

terdiri dari: 

a. Kualitas layanan 

Kepuasan akan didapatkan konsumen bila pelayanan yang mereka 

rasakan dan dapatkan lebih baik dari apa yang mereka harapkan. 

Konsumen yang puas cenderung akan melakukan pembelian 

secara kontinuitas atau secara terus menerus.  

b. Kualitas produk 

Kepuasan konsumen bisa didapatkan apabila hasil evaluasi 

konsumen menunjukkan bahwa produk yang mereka dapatkan 

memiliki kualitas yang baik, sehingga tidak jarang konsumen akan 

rela berkorban hanya untuk mendapatkan produk tersebut. 

c. Emosional 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk atau 

layanan yang mereka dapatkan, akan tetapi mereka puas atas nilai 

sosial yang mereka dapatkan dari orang lain. 
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d. Harga 

Produk atau jasa yang memiliki kualitas sama tetapi memiliki 

harga yang berbeda dan lebih rendahakan memberikan nilai yang 

lebih tinggi pada konsumen. 

e. Biaya 

Konsumen tidak perlu memberikan biaya tambahan untuk 

mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan, maka 

konsumen akan merasa puas. 

5. Hubungan Antara Kualitas Layanan Dan Kepuasan Pelanggan 

Penelitian tentang hubungan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

telah banyak dilakukan sebelumnya. Sebagian besar para ahli menyatakan 

bahwa kualitas jasa dan kepuasan pelanggan ditentukan oleh atribut yang 

sama. Sedangkan pada sebagian peneliti yang lain menyimpulkan bahwa 

kualitas layanan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kualitas 

jasa dan minat berperilaku yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh kepuasan 

pelanggan (Tjiptono dan Chandra, 2005:209). 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

konsumen, penyedia layanan jasa harus memberikan kualitas pelayanan 

sebaik mungkin agar hubungan erat dalam hal kepuasan pelanggan dapat 

terjaga dengan baik (Tjiptono, 2005: 210 ). 

Khusus pada faktor servqual, saat ini maupun dimasa yang akan 

datang akan terus berkembang dan dicari oleh pelanggan, asumsinya adalah 

setiap perusahaan mampu menghasilkan produk yang sama baik dengan harga 
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yang sama juga, akan tetapi pelayanan yang berkualitaslah yang akan 

bertahan dan dicari oleh pelanggan (suharto, 2009:49). 

C. KERANGKA PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dimunculkan, maka diciptakanlah kerangka penelitian seperti berikut: 

 
Gambar 2.2. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus konsep kualitas layanan 

yang terdiri dari reliability, responsive, assurance, empathy, dan tangibles 

(Parasuraman, Berry, dan Zeitahml: 1988) untuk mengetahui bagaimana 

faktor terbsebut mempengaruhi kepuasaan masyarakat pengguna kereta api 

Matarmaja jurusan Malang-Jakarta, di Stasiun Kota Malang. Indikator 

tersebut juga akan diteliti untuk mengetahui faktor apa yang nanti akan 

memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan dalam masyarakat dengan 

indikator; (1) tidak ada keluhan, (2) perasaan senang dengan keseluruhan 

produk, (3) pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi dan, (4) harapan 

pelanggan yang terlampaui. 
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D. HIPOTESIS 

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teori dan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh Sugiarto (2005), Gama Lindung (2007), dan Ari 

(2013), mengungkapkan bahwa semua variabel dari kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, serta 

memunculkan variabel yang paling berpengaruh yaitu reliability, tangible dan 

responsiveness. Akan tetapi dari ketiga penelitian tersebut variabel yang 

paling berpengaruh dan sama-sama muncul adalah variabel tangible, maka 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah:  

1.  Dimensi kualitas layanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible) dalam kereta api Matarmaja jurusan Malang-

Jakarta secara bersama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Diduga dimensi kualitas layanan yang paling berpengaruh dominan pada 

kepuasan konsumen kereta api yatu tangible. 


