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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Beberapapenelitianterdahuluyangterkaitdengantopikpenelitianini 

dapatdiiktisarkandalamtabel2.1: 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

Peneliti JudulPenelit
ian 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Hermanto 

(2010) 

Analisis 
Pengaruh 
Kualitas Jasa 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
pada Kebraon 
Sport Center 
di Surabaya 

Kualitas Jasa 
Pelayanan dan 
Kepuasan 
Pelanggan 

Analisis GAP dan 
Regresi Linier 

Berganda 

Hasil analisis gap/ kepuasan 
terhadap pelayanan yang telah 
diberikan Kebraon Sport 
Center di Surabaya dapat 
diketahui bahwa terdapat 10 
responden atau 10% yang 
merasa puas atas kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh 
Kebraon Sport Center di 
Surabaya, sedangkan sebanyak 
90% merasa tidak puas atas 
pelayanan yang diberikan. 

Yusri 

(2009) 

Pengaruh 
Kualitas 
Layanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
Gool Futsal 
Mangga Dua 
Surabaya 

Kualitas 
Pelayanan dan 
Kepuasan 
Pelanggan 

Analisis Regresi 
Linier Sederhana 

dan Analisis 
Koefisien 

Determinasi 

Dari hasil analisis koefisien 
determinasi (R2) diketahui 
besarnya R2 adalah 0,966 yang 
berarti variasi kualitas layanan 
mampu menjelaskan variasi 
kepuasan pelanggan Gool Futsal 
Mangga Dua Surabaya sebesar 
96,6%, serdangkan sisanya 
sebesar 3,4% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak teramati. 
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Posisi peneliti saat ini adalah untuk membandingkan hasil penelitian 

atas temuan dari peneliti terdahulu, dalam hasil penelitian terdahulu, 

Hermanto (2010) menyimpulkan variabel reliability (kehandalan) mempunyai 

pengaruh yang dominan dan variabel assurance(jaminan) mempunyai 

pengaruh yang paling rendah, sedangkan dalam penelitian Yusri(2009) 

kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy) secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Gool Futsal Mangga Dua Surabaya 

dan variabel yang dominan memiliki pengaruh signifikan adalah reliability. 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada kesamaan variabel yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan. 

Perbedaan penelitianini dengan penelitian terdahulu ada pada objek penelitian 

dan alat analisis. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Perilaku Konsumen Jasa 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Tjiptono (2005:40), perilaku 

konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan 

konsumsi produk, jasa, dan gagasan. 

Sedangkan menurut Sheth dan Mittal dalam Tjiptono (2005:40), 

perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh 

pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang 
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menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan 

produk dan jasa tertentu. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan mempelajari perilaku konsumen dapat dilihat pengaruh-pengaruh 

apa saja yang dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli dan juga membantu para manajer dalam 

mengambil keputusannya. 

2. Model Perilaku Konsumen Jasa 

Model perilaku konsumen jasa bisa diklasifikasikan secara garis 

besar ke dalam tiga tahap utama dalam Tjiptono (2005:43), yakni pra 

pembelian, tahap konsumsi, dan evaluasi purnabeli. 

a) Tahap pra pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi 

sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini 

meliputi tiga proses, yakni: 

1) Identifikasi kebutuhan adalah tahap pertama proses keputusan 

pembelian dimana konsumen mengenali permasalahan atas 

kebutuhan. Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan 

stimulus (pikiran, tindakan atau motivasi) yang mendorong dirinya 

untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa terentu. 

Stimulus bisa berupa hal-hal sebagai berikut: 

 Commercial cues, yaitu kejadian atau motivasi yang memberikan 

stimulus bagi konsumen untuk melakukan pembelian, sebagai hasil 

usaha promosi perusahaan. 



11 
 

 Social cues adalah stimulus yang didapatkan dari kelompok 

referensi yang dijadikan panutan atau acuan seorang konsumen. 

 Physical cues, yakni stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus 

lapar, lelah dan biological cues lainnya. 

Stimulus mempengaruhi kebutuhan seseorang akan produk dan jasa 

tertentu. Seseorang akan konsumen akan merasakan kebutuhan 

untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “shortage” 

(kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk 

atau jasa tertentu) maupun “unfulfilled desire” (kebutuhan yang 

timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

yang ada selama ini). 

2) Pencarian informasi adalah tahap proses pengambilan keputusan 

pembelian dimana konsumen tergerak untuk mencari informasi 

tambahan, konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian atau 

mungkin pula mencari informasi secara aktif. Identifikasi masalah 

atau kebutuhan memerlkan solusi yang biasanya berupa pembelian 

barang atau jasa spesifik. Sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian biasanya konsumen mengumpulkan berbagai informasi 

mengenai alternatif yang ada. Akan tetapi, dalam semua proses 

pembuatan keputusan konsumen, jarang sekali dijumpai ada 

konsumen yang mempertimbangkan semua alternatif produk atau 

merek yang terdapat di pasar. 
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3) Evaluasi alternatif adalah tahap proses keputusan pembelian dimana 

konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai 

merek alternatif didalam serangkaian pilihan. Setelah terkumpul 

berbagai alternatif solusi kemudian konsumen mengevaluasi dan 

menyeleksi untuk menentukan pilihan akhir.  

b) Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen, dimana 

konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa. Salah satu 

perbedaan fundamental antara pembelian barang dan jasa adalah 

menyangkut proses produksi dan konsumsi. Pada barang tahap 

pembelian dan konsumsi biasanya terpisah dan sebaliknya sebagian 

besar jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 

c) Tahap evaluasi purnabeli merupakan tahap proses pembuatan keputusan 

konsumen sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat 

keputusan pembelian yang tepat. Setelah pilihan dibuat dan jasa dibeli 

serta dikonsumsi, evaluasi purna beli akan berlangsung. Pada tahap ini 

konsumen mungkin mengalami disonansi kognitif (keraguan 

menyangkut ketepatan keputusan pembelian). Pemasar biasanya 

berusaha meminimumkan disonansi kognitif pelanggan dengan 

berbagai strategi, diantaranya menggunakan kontak purna beli dengan 

pelanggan, menyediakan garansi atau jaminan dan memperkuat 

keputusan pelanggan melalui iklan pembelian. 
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3. Kualitas Pelayanan 

a. 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 dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Menurut Tjiptono 

(2004:11), kualitas didefinisikan “Sebagai kecocokan untuk pemakaian 

(fitness for use). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan 

harapan pelanggan”.Adapun 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. 

b. Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Strategi untuk meningkatkan kualitas jasa / pelayanan, menurut 

Tjiptono (2004:88), ada 8 langkah, yaitu: 

a) 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. 

b) Mengelola harapan konsumen, disini perusahaan berusaha mengetahui 

dan memenuhi harapan konsumen. 

c) Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, evidence ini untuk 

memperkuat persepsi konsumen selama dan sesudah jasa diberikan. 
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d) Membidik konsumen tentang jasa, konsumen yang telah terbidik akan 

dapat mengambil keputusan secara lebih baik, sehingga kepuasan 

konsumen dapat tercipta lebih tinggi. 

e) 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. 

f) Menciptakan automating quality, perusahaan perlu melakuan penelitian 

untuk menentukan bagian yang memebutuhkan sentuhan manusia dan 

yang memerlukan otomatisasi. 

g) Menindaklanjuti jasa, perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua konsumen untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan. 

h) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa, diperlukan dengan 

pendekatan riset untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi 

kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. 

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

jasa / pelayanan dijabarkan menjadi enam unsur yaitu: 

a) Profesionalism and Skils 

Profesionalism and Skilis merupakan outocome relatedcriteria. 

Penyedia jasa (service provider), karyawan, sistem operasional dan 

sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan. 
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b) Attitudes and Behavior 

Attitudes and Behavior merupakan outcomerelated criteria. Karyawan 

perusahaan (contact personal) menaruh perhatian terhadap pelanggan 

dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah secara spontan 

dan senang hati.  

c) Accessibility and Flexibility 

Accessibility 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. 

d) Reliability and Trustworthiness 

Reliability and Trustworthiness termasuk process related criteria. 

Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, pelanggan bisa 

mempercayai segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan 

dan sistemnya. 

e) Recovery 

Recovery termasuk process related criteria. Penyedia jasa mengambil 

tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan masalah 

yang tepat bila ada kesalahan. 
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f) 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. 

c. 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. Pengukuran kualitas jasa dalam model 

servqual didasarkan pada skala multi item yang dirancang untuk mengukur 

harapan dan persepsi pelanggan, serta gap diantara keduanya dalam 

dimensi-dimensi utama kualitas jasa. Pada penelitian awalnya, 

Parasuraman et.al. (Tjiptono, 2005:271) mengidentifikasi sepuluh dimensi 

pokok, yaitu reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kemampuan memahami pelanggan, 

dan bukti fisik. Namun pada penelitian berikutnya, menyempurnakan dan 

merangkum sepuluh dimensi tersebut. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas 

dan keamanan disatukan menjadi nama baru dari dimensi tersebut dan 

dinamakan jaminan (assurance).  Sedangkan akses, komunikasi dan 

kemampuan memahami pelanggan, juga diberi nama lain dari dimensi 

kualitas jasa yaitu sebagai perhatian (empathy). Adapun dimensi kualitas 

jasa menurut Tjiptono (2005:273) yaitu meliputi: 
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a) Bukti fisik (tangibles) 

Yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi. 

b) Kehandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat dan memuaskan. 

c) Daya tanggap (responsiveness) 

Yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan layanan dengan tanggap. 

d) Jaminan (Assurance) 

Yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat yang 

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

keragu-raguan. 

e) Perhatian (Empathy) 

Yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 

 

4. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara 

lebih baik, maka perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan. Kepuasan 
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pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam kualitas 

produk (barang dan jasa) dan kualitas pelayanan. 

Menurut Alma (2007:32) kepuasan pelanggan adalah “respon 

konsumen yang sudah terepenuhi keinginannya baik barang dan jaasa 

yang telah memberikan tingkat kesenangan tertentu dan konsumen 

beutl-betul puas”. Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan 

menggunakan harapannya sebagai standart atau acuan dalam konteks 

kepuasan pelanggan umumnya, harapan merupakan perkiraan atau 

keyakinan 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 (2007:350) 

mengemukakan bahwa “kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya”. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang diharapakan. 

b. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori 

dan praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi 

aktifitas bisnis. Kepuasan pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek 
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krusial, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi 

perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya 

transaksi masa depan dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas 

karyawan. Menurut Kotler dalam Tjiptono (2007:350) kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan persepsi/kesan yang mereka terima terhadap 

kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

Menurut Hoffan dan Beteso dalam Arif (2007:167) menjelaskan 

bahwa kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan adalah perbandingan 

dari ekspektasi konsumen kepada persepsi mengenai interkasi jasa 

(service encounter) yang sebenarnya. Dengan demikian, kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian evaluatif purnabeli yang dihasilkan dari 

seleksi pembelian secara spesifik. Definisi ini dapat digambarkan dalam 

modul kepuasan/ketidakpuasan pelanggan. 

c. Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Pengukuran kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang sangat 

penting bagi setiap perusahaan, karena langkah tersebut dapat 

memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan 

dan implementasi strategi kepuasan pelanggan. 

Menurut Kottler dalam Tjiptono (2007:366) ada beberapa 

metode yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan untuk menugukur 

dan memantau kepuasan pelanggan (juga termasuk perusahaan pesaing) 

yaitu: 
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1) Setiap keluhan dan saran 

Setiap organisasi jasa yang beroperasi pada pelanggan wajib 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. 

Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di 

tempat-tempat staretgis ( yang mudah diakses ata sering dilalui 

pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang 

dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas 

pulsa, website dan lain-lain. 

2) Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

mengunakan metode survey, baik via pos, telepon, e-mail, maupun 

wawancara langsung. Melalui service, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga 

memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap mereka. 

3) Pembeli bayangan (Ghost shopping) 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost 

shopper untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan 

dan pesaing. Mereka diminta melaporkan berbagai temuan penting 

berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa 

perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain itu, para ghost 
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shopper juga dapat mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya 

melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan 

pelanggan dan menangani setiap masalah/keluhan pelanggan. Ada 

baiknya para manajer perusahaan  terjun langsung sebagai ghost 

shopper  untuk mngetahui secara langsung bagaimana karyawannya 

berinteraksi dan meperlakukan para pelanggan. 

4) Analisis pelanggan yang beralih (lost customer analysis) 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat 

mamahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit 

interview saja yang perlu, tetapai pemantauan costumer loss rate 

juga penting, dimana peningkatan costumer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Akan tetapi, 

kesulitan menerapkan metode ini adalah pada mengidentifikasikan 

dan mengontak mantan pelanggan yang bersedia memberikan 

masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

d. Elemen Program Kepuasan Pelanggan 

Elemen suatu jasa dapat menunjukkan penyebab yang 

menjadikan pelanggan terpuaskan atas jasa yang ditawarkan. Menurut 

Tjiptono (2007:354) program kepuasan pelanggan meliputi kombinasi 

dari tujuh elemen utama yakni: 
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1) Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapakan program kepuasan pelanggan 

harus memiliki produk yang berkualitas baik dan layanan prima. 

2) Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program loyalitas adalah upaya menjamin 

relasi jangka panjang denga para pelanggan. Asumsinya adalah 

bahwa relasi yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia 

jasa dan pelanggan dapat menciptakan kepuasan pelanggan. 

3) Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi 

antara perusahaan dan pelanggan. 

4) Fokus pada pelanggan terbaik 

Sekalipun program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk 

menjalin relasi antara perusahaan dan pelanggan. 

5) Sistem penanganan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk. 

Perusahaan harus memastikan bahwa barang dan jasa yang 

dihasilkan harus benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya sejak 

awal. 

6) Unconditional guarantees 

Unconditional guarantees dibutuhkan untuk mendukung 

keberhasilan program kepuasan pelanggan. 
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7) Program pay-off-performance 

Program kepuasan pelanggan tidak terlaksana tanpa adanya 

dukungan sumber daya manusia organisasi. 

 

5. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan Konsumen 

Terdapat keterkaitan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

konsumen. Menurut Kotler (2002:36), ada beberapa hal yang menunjukan 

pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen yaitu: 

1) Kualitas pelayanan yang lebih baik memungkinkan perusahaan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen dan mengurangi ketidakpuasan 

konsumen. 

2) Semakin baik kualitas pelayanan maka akan mengurangi kerja ulang 

dan pada akhirnya angka ketidakpuasan konsumen ditekan. 

3) Bila kualitas pelayanan menunjukkan kualitas yang tinggi maka akan 

terjadi penekanan biaya pada titik yang terendah dan dalam hal ini akan 

menjadikan konsumen mengurangi biaya yang dikeluarkan. Faktor 

biaya yang terendah inilah yang menjadikan salah satu faktor penentu 

kepuasan konsumen. 

Pencapaian kepuasan konsumen melalui kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut (Kotler, 

2000:439) : 

1) Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan konsumen, misalnya melakukan penelitian dengan 
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metode cost turn focus yang mengedarkan kuesioner dalam beberapa 

periode untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut konsumen, 

demikian juga penelitian dengan metode pengamatan bagi pegawai 

perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan. 

2) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan yang termasuk 

didalamnya adalah memperbaiki cara berfikir, perilaku, kemampuan 

dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada. 

3) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan keluhan 

dengan membentuk complain and suggestion misalnya dengan hotline 

bebas pulsa. 

4) Mengembangkan dan menerapakan accountable, proactive dan 

parnertship marketing,  sesuai dengan situasi pamasaran. Perusahaan 

menghubungi konsumen setelah proses pelayanan terjadi untuk 

mengetahui kepuasan dan harapan (accountable). Perusahaan 

menghubungi konsumen dari waktu ke waktu untuk mengetahui 

perkembangan pelayanan (proactive) sedangkan parnertship marketing 

adalah pendekatan dimana perusahaan membangun kedekatan dengan 

konsumen. 

Menurut Lupiyoadi (2001:158) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa 

pendekatan sebagai berikut: 
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Kualitas Pelayanan (X): 

1) Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan 

pelanggan. 

2) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan. 

3) Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan 

keluhan. 

4) Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive dan 

parnertship marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

Pada dasarnya kepuasan pelanggan dan ketidakpuasan pelanggan 

atas produk berpengaruh terhadap pola perilaku selanjutnya. Apabila 

pelanggan merasa puas, maka menunjukkan besarnya kemungkinan untuk 

kembali membeli produk yang sama. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Bukti Fisik 
(Tangibles) (X1) 

Kehandalan 
(Reliability) (X2) 

Perhatian (Empathy) 
(X5) 

Jaminan (Assurance) 
(X4) 

Daya tanggap 
(Responsiveness) (X3) 

 

Kepuasan Pelanggan (Y) 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat digunakan untuk 

mengetahui alur penelitian yang akan dilakukan, di mana dalam hal ini adalah 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa 

yang meliputi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan atau perhatian 

yang nantinya bisa menjadi tolak ukur dari kepuasan konsumen, dari kelima 

variabel kualitas pelayanan yang dilakukan di lapangan futsal Champions De 

Rumah Malang. Analisis yang dilakukan dikaitkan dengan analisis kualitas 

pelayanan yang meliputi bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (empathy), 

(Tjiptono,2005:273). Adapun kepuasan dalam hal ini terkait dengan tingkat 

kepuasan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh pelanggan jasa 

lapangan futsal Champions De Rumah Malang dan indikator kepuasan yaitu: 

bila konsumen bersedia menjadi member di lapangan futsal Champions De 

Rumah dan konsumen bersedia kembali menggunakan jasa di lapangan futsal 

Champions De Rumah antara 2-3 kali dalam sebulan. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas perumusan masalah yang 

telah diajukan sebelumnya. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori 

yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Untuk itu 

diperlukan suatu pengujian hipotesis untuk membuktikan kebenarannya. 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah: 
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1. Diduga variabel bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan perhatian (empathy) 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan jasa lapangan futsal Champions 

De Rumah Malang. 

2. Diduga variabel kehandalan (reliability) mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan jasa lapangan futsal Champions De Rumah 

Malang. 


