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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Dina (2007) Mengenai “Analisis kepuasan konsumen 

pada kualitas pelayanan toko ritel. PT. Alfa Retailindo”. Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 

mengenai kualitas pelayanan manakah yang perlu ditingkatkan. Hal ini 

dapat dibuktikan bahwa konsumen yang melakukan belanja merasa sangat 

puas terhadap pelayanan PT. Alfa Retailindo. Dari kelima dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati hanya variabel daya tanggap yang perlu untuk ditingkatkan. 

Dalam variabel empati konsumen belum merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan khususnya dalam hal kesigapan karyawan dalam 

membantu konsumen, jaminan dan keamanan barang konsumen yang 

dititipkan, kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang terdapat 

beberapa perbedaan dan kesamaan yaitu: 

1) Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu: 

a. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Alfa Retailindo, sedangakan  

penelitian sekarang dilakukan di Batu Night Spectacular 

b. Penelitian terdahulu menggunakan alat analisis IKP sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda. 

2) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 
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a. Sama-sama mengangkat topik permasalahan mengenai kepuasan  

konsumen tentang dimensi kualitas pelayanan. 

b. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. 

2. Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian Jasa 

Menurut Kotler (2002: 382) jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat 

yang dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnnya 

tidak  berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan suatu apapun, 

produktifitasnya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan pada satu produk 

fisik. 

Definisi lain yang berorientasi pada aspek proses atau aktifitas 

dikemukanan oleh Gronroos dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 11), Jasa 

adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktifitas intangible yang 

biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan 

dan karyawan jasa atau sumber daya fisik atau barang dan sistem penyedia 

jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. 

Dari pengertian jasa itu sendiri, harus dilihat produksinya mungkin 

terikat atau tidak pada produk fisik. Aktifitas seperti berkunjung ke tempat 

wisata, mendepositokan uang di bank, bepergian dengan pesawat udara, 

berobat pada psikiater, memotong rambut, memperbaiki mobil, minta 

nasehat pengacara, dan lain lain. 
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b. Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literatur pemasaran jasa mengungkapkan bahwa 

jasa memiliki sejumlah karakteristik unik yang yang membedakannya dari 

barang dan berdampak pada cara mempasarkannya. Karakteristik-

karakteristik jasa menurut Tjiptono (2005: 22) adalah sebagai berikut: 

1) Tak berwujud ( Intangibility)  

Intangibility menjelaskan bahwa jasa tidak bisa dilihat, dirasa, 

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

intangibilitas ini membawa dampak pada konsumen, antara lain: 

a. Sulit mengevaluasi berbgai alternatif penawaran jasa. 

b. Mempersepsikan tingkat resiko yang tinggi. 

c. Menekankan pentingnya sumber informasi informal. 

d. Menggunakan harga sebagai dasar penilaian kualitas. 

2) Tak terpisahkan (Insparability) 

Inseparability menjelaskan bahwa jasa merupakan produk yang 

tidak dapat dipisahkan antara jasa dengan penjual jasa. Karakteristik 

insparability jasa ini menyebabkan: 

a. Konsumen menjadi co-producers jasa 

b. Konsumen seringkali menjadi co-consumers suatu jasa dengan 

konsumen lainnya. 

c. Konsumen sering kali harus melakukan penjualan untuk mencapai 

lokasi produk jasa. 

3) Keanekaragaman (Variability) 
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Variability menjelaskan bahwa jasa bersifat sangat kompleks 

karena merupakan non-standardized output. Artinya banyak variasi 

bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan, dan dimana 

jasa tersebut diproduksi. 

4) Tak tahan lama (Perishability) 

Perishability menjelaskan bahwa jasa bersifat tidak tahan lama 

dan tidak disimpan. Misalnya: kursi pesawat yang kosong, kamar hotel 

yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan 

akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak disimpan. 

c. Kualitas Jasa 

1) Pengertian kualitas layanan 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelnggan. Kualitas 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan, dimana 

perusahaan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan 

dan meminimalkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenagkan. 

Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 

110) mendefinisikan kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 
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Jika jasa yang diterima oleh konsumen sesuai dengan yang 

diharapkan, maka jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan maka jasa dipersepsikan sebagai 

kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah dari 

pada yang diharapkan, kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian, 

baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

2) Dimensi kualitas jasa 

Parasurahman, Zeihaml, dan Berry (1985) yang melakukan penelitian 

khusus terhadap jenis jasa dan berhasil mengidentifikasikan 10 faktor utama 

yang menentukan kualitas jasa. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikutip 

Tjiptono (2005: 132) meliputi: 

a) Reliability, meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja dan 

sifat dapat dipercaya. Hal ini berarti perusahaan mampu 

menyampaikan jasanya secara benar sejak awal. Selain itu juga berarti 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

b) Resposiveness, yaitu kemampuan atau kesiapan para karyawannya 

untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

c) Competance, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

jasa tertentu. 
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d) Accesibility, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini 

berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menuggu 

yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah dihubungi dan lain-

lain. 

e) Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan yang dimiliki para contact personal. 

f) Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan 

dalam bahasa yang mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran 

dan keluhan pelanggan. 

g) Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi peerusahaan, karakteristkpribadi 

contact personel, dan interaksi dengan pelanggan. 

h) Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, kemanan finansia, dan kerahasiaan. 

i) Understanding, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 

j) Tangible, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, 

peralatan yang dipergunakan, atau penampilan dari personil. 

Perkembangan selanjutnya, Parasuraman, Zeithmal, dan Berry 

(1988) menerangkan 10 dimensi tersebut kedalam 5 dimensi pokok 

kompetensi, kredibilitas, dan keamanan disatukan menjadi jaminan 

(assurance), sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan memahami 

pelanggan dikatagorikan sebagai empati (Tjiptono, 2005:133). Ada lima 
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dimensi utama yang disusun sesuai dengan urutan tingkat kepentingan 

relatifnya, yaitu: 

a) Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang disepakati. 

b) Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespom permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa 

akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

c) Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 

menagani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

d) Empati (emphaty), berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatiann personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman. 

e) Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan perusahaannya. 
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3) Prinsip-prinsip kualitas jasa 

Dalam rangka menciptakan gaya manajeman dan lingkungan yang 

kondusif bagi organisasi jasa untuk menyempurnakan kualitas, organisasi 

bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang 

berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun jasa. Keenam prinsip ini 

sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan 

yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara 

berkesinambungan dengan didukung oleh para pemasok, karyawan, dan 

pelanggan. Keenam prinsip tersebut terdiri atas (Wotkins dalam Tjiptono 

dan Chandra, 2005: 137): 

a) Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan 

komitmen dari manajemen puncak. Manajeman puncak harus 

memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan 

kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen 

puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. 

b) Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai 

karyawan operasional wajib mendapatkan pendidikan mengenai 

kualitas. Aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam 

pendidikan tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, 

alat dan teknik implementasi stategi kualitas, dan peranan eksekutif 

dalam implementasi strategi kualitas. 
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c) Perencaan strategi 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan 

tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visi dan misinya. 

d) Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif 

bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini 

menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus 

menerus terhadap upayamewujudkan sasaran kualitas. 

e) Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi 

oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan, 

maupun stakeholder lainnya (seperti pemasok, pemegang saham, 

pemerintah, masyarakat sekitar dan lain-lain). 

f) Total human reward 

Reward recognition merupakan aspek krusual dalam implentasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi imbalan dan 

prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat 

kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap 

anggota orginisasi dapat meningkatkan produktifitas dan profitabilitas 

bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
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4) Model Kualitas Pelayanan 

Parasurahaman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2005:146) memformulasikan model kualitas pelayanan (service quality 

model) yang menjadi prasyarat untuk menyampaikan kualitas pelayanan 

yang baik. Dalam penelitian tersebut diidentifikasikan lima kesenjangan 

yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Kelima kesenjangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Manajemen 

tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan. 

b) Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa. Manajemen mungkin memahami secara tepat 

keinginan   pelanggan, tetapi tidak menetapkan suatu setandar kinerja 

spesifik. 

c) Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

d) Para personil mungkin kurang terlatih atau tidak mampu dan tidak 

memenuhi standar. Atau mereka diharapkan pada standar yang 

berlawanan. 

e) Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

f) Harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan atau janji yang dibuat 

perusahaan. Namun jika janji yang diberikan ternyata tidak dapat 

dipenuhi maka akan mendistrosi harapan pelanggan. 

g) Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan 

ini terjadi bila konsumen memiliki persepsi yang keliru. 
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Adapun model kualitas jasa akan dijabarkan pada Gambar 2.1: 

Gambar 2.1. Model Konseptual SERQUAL 

 

Sumber: Zithmal, et al. dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 146) 

5) Penyebab buruknya kualitas jasa 

Menurut Tjiptono (2005:175), Setiap perusahaan harus benar-benar 

memahami sejumlah faktor potensial yang bisa menyebabkan buruknya 

kualitas jasa. 

a) Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik unik jasa adalah inseparability, artinya jasa 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali 
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membutuhkan kehadiran dan partisipasi penggan dalam proses 

peenyampaian jasa. Konsekuensinya berbagai macam persoalan 

sehubungan dengan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan jasa 

bisa saja terjadi. 

b) Interaksi tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan karywan secara intensif dalam peyampaiannya jasa dapat 

pula menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya varibilitas 

jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya 

antara lain: upah rendah (umumnya karyawan yang melayani atau 

berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan 

dan upah yang paling rendah dalam sebuah perusahaan), pelatihan 

yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi, dan lain-lain. 

c) Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai 

Karyawan front-line merupakan ujung tombak sistem penyampaian 

jasa. Agar mereka dapat memberikan jasa secara efektif, merekan 

membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen 

(operasi, pemasaran, keuangan, dan SDM). Dukungan tersebut bisa 

berupa peralatan (perkakas, material, pakaian seragam), pelatihan 

ketrampilan, maupun informasi  (prosedur operasi). 

d) Gap komunikasi 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakam faktor 

esensial dalam menjalin kontak dan relasi dengan pelanggan. Bila 
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terjadi gap komunikasi, maka bisa menimbulkan penilaian atau 

persepsi negatif. 

e) Memperlakukuan pelanggan dengan cara yang sama 

Pelanggan merupakan individu yang unik dengan prefensi, perasaan, 

dan emosi masing-masing. Dalam hal interaksi dengan penyedia jasa, 

tidak semua pelanggan bersedia menerima jasa yang seragam 

(Standardized service). Sering terjadi ada pelanggan yang 

menginginkan atau bahkan menuntut jasa yang sifatnya personal dan 

berbeda dengan pelanggan lain. Hal ini memunculkan tantangan bagi 

penyedia jasa dalam hal kemampuan memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan dan memahami perasaan pelanggan terhadap penyedia jasa 

dan layanan yang mereka terima. 

f) Perluasan Jasa atau pengembangan jasa secara berlebihan 

Disatu sisi, mengintroduksi jasa baru atau menyempurnakan jasa lama 

dapat mengingatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari 

terjadinya layanan yang buruk. Disisi lain, bila terlampau banyka jasa 

baru dan tambhan terhadap jasa yang sudah ada, hasil yang didapatkan 

belum tentu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul 

masalah-masalah seputar standar kualitas jasa. 

g) Visi bisnis jangka pendek 

Visi jangka pendek (misalnya, orientasi pada pencapaian target 

penjualan dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, 



21 
 

 

peningkata produktifitas tahunan, dan lain-lain) bisa merusak kualitas 

jasa yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. 

6) Kepuasan Pelanggan 

1) Hubungan kualitas jasa dengan kepuasan pelanggan 

Sebelum mengarah pada pengertian kepuasan pelanggan, ada baiknya 

untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan. Persoalan kualitas dalam dunia bisnis kini sepertinya sudah 

menjadi harga yang harus dibayar oleh perusahaan agar ia dapat tetap 

survive dalam bisnisnya. Kualitas pelayanan yang baik nantinya akan 

membawa kepuasan terhadap pelanggan. 

Gambar 2.2 

Model Integrasi Kepuasan dan Kualitas Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dabholkar dalam Tjiptono dan Chandra (2005: 209). 

Sejumlah peneliti melontarkan isu seputar apakah kualitas jasa dan 

kepuasan pelanggan merupakan konstruk yang sama atau berbeda. Melihat 

fitur 

kenyamanan 

Minat 

berperilak

u 

Kepuasan 

pelanggan 

Kualitas 

jasa 

Perhatian personal 

Reliabilitas 
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pada Gambar 2.2, maka kepuasan pelanggan sebagai mediator dalam 

hubungan antara kualitas jasa dan minat berperilaku. 

2) Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Dari keseluruahan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, 

pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang dirasakan. 

Kepuasan sendiri tidak mudah didefinisikan. Ada berbagai macam 

pengertian yang diberikan oleh para pakar. Kepuasan menurut Kotler 

(dalam Lupiyoadi, 2006:192) adalah “kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) 

yang diterima dan yang diharapkan”. 

Dalam ero globalisasi, perusahaan akan selalu menyadari akan 

pentingnya faktor pelanggan. Oleh karena itu mengukur tingkat kepuasan 

para pelanggan sangatlah perlu dilakuakan oleh perusahaan. 

Menurut Halstead (dalam Tjiptono 2005: 196) kepuasan merupakan 

“respon efektif yang sifatnya transaction-specific dan dihasilkan dari 

pembandingan yang dilakukan konsumen antara kinerja produk dengan 

beberapa standar pra pembelian”. 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidak puasan pelanggan atas produk 

akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditujukkan 

pelanggan setelah terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, 

maka pelanggan akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali 
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membeli produk yang sama. Pelanggan yang puas juga cenderung akan 

memberikan refrensi yang baik terhadap produk tersebut kepada orang lain 

3) Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (Tjiptono, 2005: 210), alat 

untuk menelusuri/mengukur kepuasan pelanggan/konsumen berkisar dari 

yang primitive sampai yang canggih, dengan menggunakan metode: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di 

tempat-tempat strategis, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas 

pulsa, website, dll. 

b. Ghost Shopping (pembelanjaan simulan) 

Seorang yang diberi tugas atau manager sendiri turun berperan 

sebagai pelanggan potensial dan melaporkan berbagai temuan pentig 

terhadap karyawan sendiri maupun para pm elanggan. 

c. Analisis pelanggan yang hilang (lost custumer analysis) 

Sedapat mungkin perusahaan seyogyanya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya 

dapat mengambil kebijakan penyempurnaan selanjutnya. 

d. Survei kepuasan pelanggan 

Wawancara langsung dengan melakukan survei, dimana akan  terlihat 

dan mendengar sendiri bagaimana tanggapan dan umpan balik   
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langsung dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

3. Kerangaka Pikir 

Kepuasan konsumen banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kualitas pelayanan. Sedangkan kualitas pelayanan 

terdiri dari 5 dimensi yaitu, bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati (Tjiptono, 2005: 157). Adapun kepuasan konsumen dalam 

penelitian ini berdasarkan pada pendapat Kotler (dalam Lupiyoadi: 2006 

:192). 

Penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pengunjung Batu Night Spetaular. Pada kerangka pikir 

di bawah ini, dapat dilihat, bahwa secara parsial dan simultan kualitas 

pelayanan yang terdiri dari 5 dimensi yaitu: bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pengunjung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Kerangka Pikir Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pengunjung 

Kualitas Pelayanan (X) 

Bukti Fisik (X1) 

Kehandalan (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

 

 

 

 

Kepuasan Pengunjung 

(Y) 
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4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2013), hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangkan pikir yang 

merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

a) Diduga dimensi kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular 

(BNS) di Kota Batu 

b) Diduga dimensi kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan pengunjung Batu Night Spectacular (BNS) 

di Kota Batu 


