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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini dipaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Perbaikan Servicescape pada 

Cafe Warsu, Malang. 

Tabel 2.1 

Jurnal dan Penelitian Terdahulu 

 
No. Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1 

Servicescapes: 

The Impact of 

Physical 

Surroundings on 

Customers and 

Employees 

Mary Jo 

Bitner, 

Journal of 

Marketing 

Vol. 56 (April 

1992), 57-71 

Perseptions of Surroundings 

berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku konsumen 

2 

Customers’ 

Reaction To 

Servicescape 

Failure And 

Associated 

Recovery 

Strategy: An 

Exploratory 

Study In The 

Food Service 

Industry 

Chua Bee Lia, 

Mohhiddin 

Othman, Boo 

Huey Chern, 

M. Shahrim 

Ab.Karim 

(2009) 

Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa masalah 

kebersihan terjadi paling sering, 

sehingga perhatian khusus harus 

diberikan untuk masalah ini. 

tindakan yang cepat dan perhatian 

khusus untuk kegagalan hanya 

meringankan ketidakpuasan 

sementara. Oleh karena itu, 

perencanaan dan program yang 

sesuai harus dilakukan untuk 

mencegah masalah kebersihan, 

selain melaksanakan strategi 

pemulihan yang efektif, yang 

merupakan kunci untuk 

mempertahankan pelanggan. 

Sumber: Jurnal Chua Bee Lia, 

Mohhiddin Othman, Boo Huey 

Chern, M. Shahrim Ab.Karim 

(2009) 
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Lanjutan  

No. Judul Peneliti Hasil Penelitian 

3 

Impact Of 

Servicescape 

On Customer 

Satisfaction 

Kiran Raza 

(2010) 

Terdapat hubungan yang 

signifikan antara servicescape 

dengan customer satisfaction 

Sumber: Penelitian Kiran Raza 

(2010) 

4 

Pengaruh 

Dimensi 

Lingkungan 

Fisik 

(Servicescape) 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Studi pada 

Kafe Sosial 

Place di Bandar 

Lampung) 

Firdaus 

Hidayat 

(2016) 

Hasil dari penelitian ini adalah 

dimensi Servicescape 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Sumber: Penelitian Firdaus 

Hidayat (2016) 

5 

Penerapan 

Metode QFD 

(Qualityfunction 

Deployment) 

Pada Rencana 

Pengembangan 

Sekolah 

Di SMKN 2 

Yogyakarta 

Adhitya 

Wahyu 

Wicaksono 

(2013) 

Perencanaan pengembangan di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta 

telah melaksanakan metode 

QFD. Hasil dari pembuatan 

matrik House of Quality adalah 

terdapat 9 Prioritas kebutuhan 

konsumen dan yang dijadikan 

prioritas utama di antaranya 

adalah pengembangan 

pemenuhan kebutuhan rencana 

pengembangan sekolah pada 

siswa, dst. 

Sumber: Hasil kajian diolah, 2017 

B. Landasan Teori 

1. Servicescape 

Pada teori yang dikemukakan oleh Heizer dan Render (2012) yang 

mengatakan bahwa servicescape merupakan lingkungan fisik di mana 

kelayakan diberikan dan bagaimana lingkungan sekitar memiliki dampak 

humanistik pada pelanggan dan pekerja. Guna untuk menciptakan suatu 

tata ruang layanan yang baik, sebuah perusahaan perlu 
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mempertimbangkan elemen-elemen pada servicescape yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

a. Elemen yang pertama merupakan kondisi ambien, di mana suatu ciri 

khas yang menjadi latar belakang seperti pencahayaan, sara, bau, dan 

suhu udara. Semua ini memengaruhi pekerja dan pelanggan serta 

dapat berpengaruh pada berapa banyak mereka membelanjakan uang 

dan berapa lama seseorang berada dalam bangunan tersebut. 

b. Elemen yang kedua merupakan tata ruang spasial dan fungsionalitas, 

yang melibatkan perjalanan sirkulasi jalannya pelanggan, 

karakteristik jendela (seperti lebar, arah, sudut, dan jarak antara rak) 

serta pengelompokan produk. 

c. Elemen yang ketiga merupakan tanda-tanda, simbol, dan artefak, yang 

merupakan ciri khas desain bangunan yang membawa arti penting 

secara sosial (seperti, daerah departemen berkarpet sebuah toko yang 

mendorong orang berbelanja agar memperlambat jalannya dan 

melihat-lihat. 

Contoh-contoh bagi masing-masing elemen servicescape adalah 

sebagai berikut. 

a. Untuk Elemen kondisi ambien: Restoran fine dining dengan taplak 

meja linen dan suasana diterangi nyala lilin: Mrs. Fields Cookie, bau 

roti memenuhi pusat perbelanjaan, kursi kulit di Starbucks. 

b. Untuk elemen tata ruang spasial/fungsionalitas: Kroger punya jendela 

panjang dan rak tinggi . Best Buy dengan jendela tengah yang besar 
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c. Untuk elemen tanda, simbol, dan artefak: Walmart menyambut di 

pintu. Dinding Hard Rock Cafe yang terdapat gambar gitar. Disney 

Land di pintu masuknya nampak seperti kampung halaman surga. 

Selain pengertian servicescape yang dikemukakan oleh Heizer dan 

Render, terdapat para ahli lain yang dapat mengartikan servicescape yaitu 

Lovelock dan Wirtz serta Bitner. Menurut Lovelock dan Wirtz (2011) 

menyatakan “Servicescape merupakan kesan-kesan yang diciptakan pada 

pancaindera oleh perancangan lingkungan fisik tempat jasa diserahkan”. 

Sedangkan Menurut Bitner (1992) servicescape adalah “The way the 

physical setting is created in organic nations has barely been tapped as a 

tangible organizational resource” artinya pengaturan lingkungan fisik 

diciptakan supaya mendukung layanan yang diberikan oleh suatu 

organisasi. Istilah servicescape mengacu kepada gaya dan penampilan dari 

lingkungan fisik dan juga mencakup unsur-unsur lain dari lingkungan jasa 

yang membentuk pengalaman pengguna jasa. 

a. Dimensi Kondisi Ambien 

Pada dimensi kondisi ambien merujuk pada karakteristik 

lingkungan yang berkaitan dengan panca indera. Secara tidak sadar, 

ambient condition dapat mempengaruhi emosional, persepsi dan 

bahkan sikap dan perilaku seseorang. Sub dimensi dari ambient 

condition meliputi pencahayaan, temperatur, musik, aroma, dll.  

1) Pencahayaan 

Sebuah pencahayaan dalam lingkungan fisik dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas dari suatu 

ruangan. Pencahayaan yang diatur seefektif mungkin dengan 



12 
 

 
 

disesuaikan pada warna ruangan, furnitur ruangan akan 

menanamkan nilai dalam benak konsumen terhadap kondisi 

yang menyenangkan dan lebih positif dari pada pencerahan 

yang tidak di atur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mendesain tata cahaya adalah cahaya di siang hari, warna, jenis, 

dan sifat aktifitas yang dilakukan di dalam ruangan, persepsi 

penyedia jasa akan tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan, 

dan suasana yang diinginkan (tenang, damai, segar, riang, 

gembira, dan lain lain). 

2) Warna 

Pada sub dimensi warna merupakan salah satu dimensi 

serviceescape yang memiliki dampak yang besar terhadap 

perasaan seseorang. Warna yang berbeda-beda akan 

menimbulkan suatu kesan yang berbeda pula terhadap perasaan 

seseorang.  

Tabel 2.2. 

Asosiasi dan Respon Seseorang Terhadap Warna 

 

Warna 
Derajat 

Kehangatan 
Simbol Alam 

Asosiasi Umum dan 

Respon Manusia terhadap 

Warna 

Merah Hangat Bumi Semangat tinggi 

Jingga Paling hangat Senja Emosi, ekspresi, kehangatan 

Kuning Hangat Matahari 
Optimisme, perbaikan 

suasana hati 

Hijau Dingin Pepohonan Nurturing, healing 

Biru Paling dingin 
Langit dan 

laut 
Relaksasi 

Nila Dingin Senja Meditasi, spiritualitas 

Ungu Dingin Bunga violet 

Spritualiasitas; mengurangi 

stress, menciptakan perasaan 

tenang 

Sumber: lovelock, et al., (2009) 
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3) Aroma 

Keberadaan aroma memberikan dampak besar terhadap 

suasana hati seseorang karena aroma dianggap yang paling lekat 

dengan sistem panca indera kita. Aroma dapat memberikan 

respons tertentu dari konsumennya, bahkan dapat 

mempengaruhi keinginan berbelanja seseorang. Peneliti 

Olfaction, Alan R. Hirsch, M.D., dari Smell dan Taste 

Treatment and research Faoundation dalam Lovelock et al., 

(2010:16) menyakini bahwa di masa depan kita akan memahami 

aroma dengitu baiknya sehingga kita dapat menggunakan aroma 

untuk mengatur perilaku manusia. 

4) Musik 

Pemutaran musik dapat memberikan dampak hebat 

terhadap persepsi dan perilaku dalam situasi layanan, sekalipun 

diputar dalam volume yang sulit didengar. Dalam situasi 

layanan yang membutuhkan waktu tunggu, penggunaan musik 

yang efektif akan memperpendek waktu tunggu yang dirasakan 

dan meningkatkan kepuasan bagi konsumen (Lovelock et al., 

(2010:15). 

5) Suhu Udara atau Temperatur 

Temperatur udara merupakan sub dimensi yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan kondisi udara disekitar ruangan. 

Penelitian psikologis menunjukan bahwa temperatur udara tertentu 
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dapat berhubungan dengan dampak negatif. Temperatur udara yang 

rendah berkaitan dengan perasaan negatif. Baik panas maupun 

dingin akan memberikan efek yang tidak nyaman bagi orang yang 

berada di ruangan tersebut.  

6) Kebisingan 

Kebisingan dapat diklasifikasikan sebagai suara yang bukan 

berasal dari musik. Dalam penelitiannya, Bitner (1992) menyatakan 

bahwa jika ada suara berlebihan yang didengar oleh konsumen 

maka mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit di lingkungan 

jasa. 

7) Kebersihan 

Dalam kebersihan ada beberapa indikator, hal tersebut 

terdiri atas faktor staff grooming, kebersihan pakaian seragam 

karyawan, daftar menu yang bersih dan rapi, suhu penyajian 

makanan dan minuman, serta kebersihan area keseluruhan. 

b. Dimensi Tata Letak Spasial dan Fungsionalitas 

Pada dimensi tata letak spasial merupakan rancangan lantai, 

ukuran, dan bentuk perabotan, meja counter, mersin, serta peralatan 

potensial dan bagaimana semua peralatan tersebut disusun dengan 

baik, fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut 

untuk memudahkan performa layanan. Sedangkan tata letak ruangan 

dan fungsionalitas dapat menciptakan servicecape visual dan 

fungsional, sehingga penghantaran dan konsumsi layanan bisa 
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terjadi. Kedua dimensi ini menentukan aplikasi yang ramah-guna 

dan kemampuan fasilitas untuk melayani pelanggan dengan baik 

c. Dimensi Tanda, Simbol, dan Artifak 

Pada dimensi tanda, simbol, dan artifak, benda di dalam 

lingkungan layanan bertindak sebagai sinyal eksplisit atau implisit 

untuk mengkomunikasikan citra perusahaan, membantu pelanggan 

dalam menemukan apa yang mereka cari, dan menyampaikan alur 

proses layanan. Terlebih lagi, pelanggan yang baru pertama kali 

datang akan langsung mencoba mengartikan makna dari lingkungan 

disekitarnya, untuk itu dimensi ini akan membantu pelanggan itu 

dalam melangsungkan proses jasa. 

Tantangan bagi para perancang servicescape adalah 

menggunakan tanda, simbol, dan artefak untuk memandu pelayanan 

secara jelas saat proses penghantaran jasa berlangsung dan untuk 

mengajarkan alur proses seintuitif mungkin. Pelanggan menjadi 

kebingungan ketika mereka tidak bisa menafsirkan tanda/rambu 

yang jelas dari suatu servicescape sehingga menyebabkan rasa 

cemas dan ketidakpastian untuk melanjutkan proses dan bagaimana 

mendapatkan jasa yang diinginkan. 
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Gambar 2.1. Model “Servicescape” 

Sumber: Bitner, Mary Jo. (1992) 

2. Quality Function Deployment (QFD) 

Pada buku tentang yang ditulis oleh Yoji Akao yang berjudul “QFD 

Integrating costumer requiremens into product design” (1990) berpendapat 

Tulisan tentang QFD telah banyak dipublikasikan semenjak konsep tersebut 

diperkenalkan pada pertengan tahun 1960 di Jepang. QFD adalah suatu alat 

untuk membantu perusahaan fokus pada apa yang dipandang penting oleh 

konsumen dan menetapkan hal-hal yang diinginkan ini berada pada rencana 

pengembangan sekolah Pekerjaan tersebut biasanya didokumentasikan pada 

deretan matriks. Keuntungan utamanya adalah mengurangi biaya desain dan 

waktu pengembangan. Keuntungan lainnya termasuk memperbaiki 

komunikasi dan kekompakan diantara tim pengembangan tersebut dan 

pensolitan keputusan desain lebih awal pada siklus pengembangannya. 

Respon: 

 Kognitif 

 Emosional 

 Psikologis 

Dimensi-dimensi 

Lingkungan: 

 Kondisi sekitar 

 Ruang  / fungsi 

 Tanda, simbol, 
artifak 

Servicescape 

yang dirasakan 

Moderator 

respon 

karyawan 

Moderator 

respon 

pelanggan 

Respon 

karyawan 

Respon 

pelanggan 

Respon: 

 Kognitif 

 Emosional 

 Psikologis 

Pendekatan: 

 Afiliasi 

 Eksplorasi 

 Tinggal 
lebih lama 

 Kepuasan 
 

Penghindaran  

Interakasi karyawan 

dengan pelanggan 

Pendekatan: 

 Atraksi 

 Eksplorasi/ 
tinggal  

 Belanja 
banyak 

 Kepuasan 
 

Penghindaran  
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Arti lain dari QFD adalah metode untuk pengembangan kualitas desain 

yang bertujuan untuk kepuasan konsumen dan kemudian menterjemahkan 

kebutuhan konsumen tersebut ke dalam sasaran desain dan poin-poin 

penjaminan kualitas yang akan digunakan pada keseluruhan tahapan produksi. 

QFD menggabungkan berbagai desain, keteknikan dan alat-alat manajerial 

untuk menciptakan pengembangan produk baru dengan pendekatan customer-

driven. Orang Jepang melihat QFD sebagai sebuah filosofi yang memastikan 

kualitas produk yang tinggi pada tahapan desain. Tujuannya adalah untuk 

memuaskan konsumen dengan jaminan kualitas pada setiap tahap dari proses 

pengembangan produk. Faktor utama dari QFD adalah pemusatan pada 

kebutuhan pasar dengan menggunakan pernyataan aktual dari konsumen, 

aplikasi efektif dari berbagai bidang teamwork, dan penggunaan sebuah matriks 

yang komprehensif untuk mendokumentasikan informasi dan mengambil 

keputusan. 

Sedangkan menurut ahli lain yaitu Nasution (2005), QFD artinya 

penyebaran atau pengembangan fungsi suatu produk. QFD dapat digunakan 

untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan dalam spesifikasi teknis tertentu 

dalam merancang proses baru. Teknik QFD membantu dalam mendefinisikan 

untuk pengukuran dan memberikan suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi 

trade-off diantara berbagai kombinasi dari features desain. Inti dari QFD 

adalah suatu matriks besar yang menghubungkan apa keinginan pelanggan 

(what) dan bagaimana suatu produk akan didesain dan diproduksi agar tahap-

tahap implementasi Quality Function of Deployment. 
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a. Tahapan QFD 

QFD memiliki beberapa tahapan dalam quality function of 

deployment menurut (Lou Cohen, 1995). Tahapan tersebut antara lain: 

1) Tahap pengumpulan Voice of Customer 

2) Tahapan membuat Matriks Perencanaan (Planning Matrix) 

3) Tahap penyusunan House of Quality 

b. Manfaat QFD 

Menurut Nasution (2005) QFD membawa sejumlah manfaat 

bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka 

secara terus menerus memperbaiki kualitas dan produktifitas. Manfaat 

dari QFD antara lain: 

1) Fokus pada Pelanggan 

QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari 

pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam 

sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. 

2) Efisiensi Waktu 

QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam 

pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan 

pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. 

3) Orientasi Kerjasama Tim 

QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua 

keputusan dalam proses didasarkan atas consensus dan dicapai 

melalui diskusi mendalam dan brainstorming. 
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4) Orientasi pada Dokumentasi 

Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah 

dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan 

dengan segala proses yang ada dan perbandinganya dengan 

persyaratan pelanggan.  

Sedangkan manfaat QFD yang dikemukakan oleh Tony Wijaya 

dalam buku Manajemen Kualitas Jasa (2011:79) mengatakan bahwa QFD 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Rancangan produk dan jasa baru memuaskan kebutuhan 

pelanggan. 

2) Berfokus pada efisiensi waktu, dalam hal tersebut akan 

mengurangi lamanya waktu yang diperlukan untuk daur 

rancangan secara keseluruhan sehingga dapat mengurangi waktu 

untuk memasarkan produk-produk baru. Perkiraanperkiraan 

terbaru memperlihatkan adanya penghematan antara sepertiga 

sampai setengah dibandingkan dengan sebelum menggunakan 

QFD.  

3) Mendorong terselenggaranya tim kerja. Semua keputusan dalam 

proses diambil berdasarkan ketepatan bersama dalam diskusi 

seluruh departemen. Masing-masing anggota tim kerja 

mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan memiliki 

sesuatu untuk disumbangkan kepada proses. 
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c. Kelebihan dan Kelemahan QFD 

Metode Quality Function Deployment (QFD) ini mempunyai 

kelemahan juga, dalam pendapat Tony Wijaya di buku Manajemen 

Kualitas jasa (2011:49) berpendapat bahwa Quality Function 

Deployment (QFD) mempunyai kelemahankelemahan, sebagai 

berikut. 

1) Memerlukan keahlian spesifik beragam yaitu input pada QFD 

memerlukan analis pasar. Penerjemahan karakteristik kualitas 

membutuhkan keahlian peramcangan. Penerjemahan ke spesifikasi 

teknis. 

2) Kesulitan dalam pengisian matriks 

3) Hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan 

masalah. QFD merupakan metode yang beroprasi berdasarkan 

input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. 

Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks 

permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream yaitu 

penentuan sumber input yang tepat, dan downstream yaitu tindak 

lanjut yang dilakukan pada output. 

4) Bersifat proyek tanpa kelanjutan yaitu tidak ada pembakuan 

institusi atau job discipsion yang tepat untuk orang-orang yang 

terlibat didalamnya. 

Selain memiliki kelemahan Quality Function Deployment juga 

memiliki beberapa keunggulan yang diantaranya adalah: 
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1) Menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan 

konsumen menjadi persyaratan teknis, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2) Menolong tim perancang untuk memfokuskan proses 

perancangan yang dilakukan pada fakta yang ada. 

3) Memungkinkan proses modifikasi selama tahap perancangan 

sehingga dapat terus dikaji ulang. 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber: Jay Heyzer (2009) diolah 

Servicescape: 

1. Kondisi Ambien 

2. Tata Ruang Spasial 

3. Tanda, Simbol, Dan Artefak 

Customer 

Satisfaction 

Performance  

1. Goal 

2. Sales Point 

3. IR 

4. RW 

5. NRW 

Competitive 

Satisfaction 

Performance  

Importance To 

Customer  

HOQ: 

1. Respon Teknis 

2. Relationship and Correlation 

3. Technical Matriks: Prioritas, Benchmarking dan Target. 
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Dari kerangka pikir penelitian diatas dijelaskan bahwa terdapat tiga 

dimensi pembentuk servicescapes yaitu kondisi ambien, tata ruang spasial, 

serta tanda, simbol dan artefak. Pertama, kondisi ambien yang merujuk pada 

karakteristik lingkungan yang berkaitan dengan panca indera. Sub dimensi 

dari kondisi ambien meliputi musik, warna, pencahayaan, suhu udara, dan 

kebisingan. Kedua, tata letak dan fungsinya mengacu pada cara dimana 

objek seperti mesin, peralatan, dan perabot diatur dalam lingkungan jasa. 

Ketiga, tanda, simbol dan artifak berfungsi untuk mengkomunikasikan 

pesan simbolik agar menciptakan kesan estetika secara keseluruhan. 

Seorang pengguna jasa dikatakan puas apabila terdapat kesesuaian 

antara harapannya sebelum menggunakan jasa dengan layanan yang 

diterimanya selama dan setelah menggunakan jasa. Jika terdapat 

ketidaksesuaian antara harapan/keinginan pelanggan dengan layanan yang 

diberikan, maka perlu dilakukan perbaikan. 
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