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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Alat 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

1 Kiran Raza Impact Of 
Servicescape On 
Customer Satisfaction 

Regresi Terdapat 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara 
servicescape 
dengan 
customer 
satisfaction 

2 Tumbelaka 
Michael 
dan  
Sjendry 
Loindong 

Servicescape dan 
Personal Selling 
Pengaruhnya terhadap 
Kepuasan Nasabah 
Tabungan Britama 
Bank BRI Cabang 
Manado 

Analisis 
Regresi 
Berganda 

Servicescape 
dan personal 
selling 
berpengaruh 
signifikan 
positif secara 
parsial dan 
simultan 
terhadap 
kepuasan 
nasabah 

3 Lee Evaluating 
Serviceability of 
Healthcare 
Servicescapes: Service 
Design Perspective 

Regresi Servicescape 
berpengaruh 
pada 
kepuasan, 
persepsi 
kualitas, dan 
pendekatan 
perilaku dari 
pengguna 
jasa 

4 Setiady, 
Sukriah, 
Rosita 

Pengaruh 
Servicescape 
Terhadap Kepuasan 
Pengunjung di 
Floating Market 
Lembang 

Regresi 
Linier 
Sederhana 

Servicescape 
memiliki 
pengaruh 
positif 
terhadap 
kepuasan 
pengunjung. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Raza dengan menggunakan 

sampel sebanyak 106 orang dan dengan alat analisis regresi 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

servicescape dengan customer satisfaction dikarenakan pengguna 

jasa membayar sejumlah uang berharap untuk mendapatkan 

pelayanan yang setimpal, maka servicescape sebagai salah satu 

bagian dari layanan yang diberikan sangat berpengaruh pada 

kepuasan pelanggan. Pelayanan yang ditawarkan dalam lingkungan 

jasa adalah ambient conditions yang meliputi temperatur, 

pencahayaan, music, aroma, noise, dan warna. Kemudian layout dan 

tanda.  

Penelitian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Michael 

Tumbelaka dan Sjendy Loindong pada Bank BRI cabang Manado  

dengan menggunakan alat analisis  regresi berganda dan jumlah 

sampel sebanyak 125 orang. Menyimpulkan bahwa servicescape 

berpengaruh signifikan pada kepuasan nasabah. Kemudian, 

Penelitian yang dilakukan oleh Lee pada tahun 2011 dengan jumlah 

sampelsebanyak 170 orang dan dengan menggunakan alat analisis 

regresi menunjukan bahwa servicescape berpengaruh pada 

kepuasan, persepsi kualitas dan pendekatan perilaku pengguna jasa.  

Setiady, Sukriah, dan Rosita pada tahun 2015 melakukan 

penelitian pada sebuah objek wisata dengan mengelompokkan 

servicescape dalam tiga dimensi yang berbeda, yaitu dimensi 

suasana, dimensi desain, dan dimensi sosial. Penelitian ini diolah 



10 
 

 

dengan menggunakan  alat analisis regresi linear. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa servicescape memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan pengunjung dan dimensi yang paling 

memberikan peranan besar adalah dimensi desain. Adapun nilai 

pengaruh dari servicescape terhadap kepuasan pengunjung sebesar 

33,8% dan sisanya sebesar 66,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya 

yang tidak diteliti oleh peneliti.  

Dari hasil penelitian yang di atas, maka dapat diketahui 

bahwa setiap perusahaan jasa memiliki servicescape yang berbeda-

beda dan aspek yang paling berpengaruh pada kepuasan konsumen-

nya pun berbeda pula. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak semua servicescape bisa diterapkan di perusahaan jasa. 

 

B. Teori  

1. Kepuasan Pengguna Jasa 

a. Pengertian Kepuasan Pengguna Jasa 

Kata “kepuasan” atau “satisfaction” berasal dari bahasa 

latin “satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” 

(melakukan atau membuat). Secara sederhana kepuasan dapat 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatau “ atau “membaut 

sesuatu memadai”. Westbrook & Reilly berpendapat bahwa 

kepuasan pelanggan adalah respon emosional terhadap 

pengalaman – pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa 

tertentu yang dibeli. Respon emosional dipicu oleh proses evaluasi 
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kognitif yang membandingkan persepsi terhadap obyek, tindakan, 

atau kondisi tertentu dengan nilai nilai individual. 

Wilkie (1994) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

konsumsi suatu produk atau jasa. Sementara itu, Engel, et al (1995) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

atau melampaui harapan pelanggan, sedangakan ketidakpuasan 

timbul apabila hasi (outcome) tidak memenuhi harapan.  

Mowen (1995) 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. 

b. Dimensi Kepuasan Pengguna Jasa 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2013:196) kepuasan 

pelanggan adalah penilaian bahwa bentuk/model produk atau jasa, 

atau produk/jasa itu sendiri memberikan tingkat pemenuhan 

berkaitan dengan konsumsi yang menyenangkan. Indikator-

indikator kepuasan pelanggan antara lain : 

1) Perasaan puas 

2) Selalu membeli produk 

3) Akan merekomendasikan 

4) Terpenuhinya harapan pelanggan 
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c. Pengukuran Kepuasan Pengguna Jasa 

Ditengah beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan, 

terdapat kesamaan paling tidak dalam enam konsep inti mengenai 

objek pengukuran (Tjiptono:2014) : 

1) Kepuasan Pelanggan Secara Keseluruhan : Cara yang paling 

sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas 

mereka dengan produk atau jasa tersebut. Ada dua bagian 

dalam proses pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan 

bersangkutan. Kedua, menilai dan membandingkan dengan 

tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk atau 

jasa para pesaing. 

2) Dimensi Kepuasan Pelanggan : Umumnya proses dimensi 

kepuasan pelanggan terdiri dari empat langkah. Pertama, 

mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. 

Kedua, meminta pelanggan menilai produk atau jasa 

perusahaan berdasarkan item-item spesifik, seperti kecepatan 

pelayanan, fasilitas pelayanan, atau keramahan staff. Ketiga, 

meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesai 

berdasarkan item spesifik yang sama. Dan keempat, meminta 

para pelanggan untuk menentukan dimensi dimensi yang 

menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan secara keseluruhan. 
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3) Konfirmasi Harapan : Dalam konsep ini kepuasan tidak diukur 

langsung, namun disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau 

etidaksesuaian antara harapan dengan kinerja aktual produk 

atau jasa perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi 

penting. 

4) Niat Beli Ulang : Kepuasan pelanggan diukur secara 

behavioural dengan jalan menanyakan apakah pelanggan akan 

berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5) Kesediaan Untuk Merekomendasi: Dalam Kasus produk yang 

pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu 

kali pembelian. Kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk atau jasa kepada teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. 

6) Ketidakpuasan Pelanggan : Beberapa macama aspek yang 

sering ditelaah guna untuk mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi (a) komplai, (b) retur produk, (c) biaya 

garansi, (d) product recall, (e) defections 

d. Metode Pengukuran Kepuasan Pengguna Jasa 

Paling tidak ada empat metode yang banyak digunakan dalam 

mengukur kepuasan pelanggan (Kotler & Keller, 2012) 

1) Sistem Keluhan dan Saran : Setiap organisasi jasa yang 

berorientasi pada pelanggan wajib memberikan kesempatan 

seluas luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 
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saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Media yang 

digunakan dapat berupa kotak saran, kartu komentar, saluran 

telpon bebas pulsa, website, media sosial dan lain lain. 

Informasi yang didapat melalui metode ini dapat memberikan 

ide ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 

sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan 

cepat untuk mengatasi masalah masalah yang timbul. 

2) Ghost / Mystery Shopping : Ghost Shopper adalah orang orang 

suruhan perusahan yang berpura-pura menjadi pelanggan atau 

pengguna jasa potensial. Mereka diminta melaporkan berbagai 

temuan berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain 

itu para ghost shopper juga dapat mengobservasi cara 

perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik 

pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani 

masalah atau keluhan pelanggan.  

3) Lost Costumer Analysis :Perusahaan sebaiknya menghubungi 

para pelanggan yang telah berhenti membeli atau menggunakan 

jasa perusahaan kemudian beralih ke pemasok atau perusahaan 

lain. Hal ini dilakukan agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya.  

4) Survei Kepuasan Pelanggan : Umumnya sebagian besar 

penelitian mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode 
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survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun wawancara 

langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan 

pengguna jasa 

 

2. Servicescapes 

a. Pengertian Servicescapes 

McComish dan Quester (2005) menganggap servicescape 

sebagai suatu kesatuan lingkungan fisik dari sebuah perusahaan 

jasa yang berpengaruh pada pengalaman pengguna jasa. Desain 

arsitektur dan elemen desain yang terkait merupakan komponen 

penting dari suatu servicescape. Hall dan Mitchell (2008) 

menyatakan bahwa servicescape adalah lingkungan fisik di mana 

di dalamnya terjadi pertemuan jasa dan mempengaruhi persepsi 

pengguna jasa terhadap servicescape dan selanjutnya pada respon 

internal dan respon eksternal. 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa servicescape adalah lingkungan fisik beserta elemen-

elemen yang mempengaruhi perilaku pengguna jasa dan 

membentuk pengalaman pengguna jasa tersebut. Pemahaman 

mengenai servicescape sangat penting bagi perusahaan jasa karena 

servicescape mempunyai beberapa peranan sekaligus 

(Yazid:2001), yaitu: 
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1) Servicescape berperan sebagai paket dari jasa yang 

ditawarkan. Dengan kata lain servicescape merupakan 

penampilan tangibel organisasi yang sangat penting dalam 

membentuk kesan awal atau dalam membentuk harapan 

pengguna jasa.  

2) Servicescape berperan sebagai fasilitator yaitu sebagai 

perantara hubungan antara persepsi pengguna jasa dengan 

pengalaman sebenarnya yang dirasakan oleh pengguna jasa. 

3) Servicescape sebagai socializer yaitu peranan servicescape 

dalam proses sosialisasi melalui pengkomunikasian nilai, 

norma, perilaku, peran dan pola hubungan antar karyawan dan 

konsumen 

4) Servicescape sebagai pembeda maksudnya servicescape juga 

dapat digunakan untuk membedakan perusahaan dari para 

pesaingnya melalui desain arsitektur yang dimiliki. 

b. Model Servicescape 

Bitner (1992) menyatakan bahwa 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.  
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Gambar 2.1 Model “Servicescape” 

Sumber: Bitner, Mary Jo. (1992) 

Dalam model servicescape, bitner menyatakan bahwa 

terdapat tiga dimensi Servicescapes yaitu ambient condition 

(kondisi sekitar), spatial layout and fuctionality (tata letak ruang 

dan fungsinya), signs, symbols, and artifacts (tanda, simbol, dan 

artifak). Ketiga dimensi ini akan berpengaruh terhadap respon atau 

perilaku karyawan dan pelanggan. Respon karyawan dan 

pelanggan dapat berupa pendekatan atau penghindaran, respon 

yang berupa pendekatan adalah: afiliasi (rasa senang) terhadap 

pelayanan, atraksi (ketertarikan), dan kepuasan pelanggan atau 

karyawan.  

Hal sejenis dikemukakan oleh McDonell dan Hall (2008) 

yang menyatakan bahwa servicescape merupakan pengaturan fisik 

yang ada didalam layanan dan yang sekaligus mempengaruhi 

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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persepsi konsumen mengenai kualitas yang dirasakan, tingkat 

kepuasan, dan perilaku yang berhubungan dengan pembelian 

c. Dimensi-Dimensi Servicescapes 

Dalam penelitian Bitner yang berjudul “Servicescapes: The 

Impact Of Physical Surrounding on Customers and Employee”, 

menyatakan bahwa terdapat tiga dimensi Servicescapes yaitu: 

1) Ambient condition (kondisi sekitar)  

2) Spatial layout and functionality (tata letak ruang dan 

fungsinya) 

3) Signs, symbols, and artifacts (tanda, simbol dan artifak) 

Wakefield dan Blodgett (1996) dalam penelitiannya yang 

berjudul The Effect of The Servicescape On Customer’s 

Behavioural Intentions In Leisure Service Settings, merumuskan 

bahwa terdapat lima dimensi lingkungan fisik atau servicescape, 

yaitu : 

1) Layout Accessbility : Layout Accessbility atau aksesibilitas tata 

letak mengacu pada cara bagaimana perlengkapan, peralatan, 

area pelayanan dan koridor diatur sedemikian rupa sehingga 

memiliki hubungan spatial antar elemen tersebut. Layout yang 

efektif adalah layout yang memberikan kemudahan pada akses 

masuk dan keluar, serta membuat pelayanan tambahan seperti 

kamar mandi atau area parkir lebih mudah di akses.  

2) Facility Aethethics : Facility Aethethics atau keindahan 

fasilitas adalah fungsi dari desain arsitektur dan interior, di 
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mana keduanya berkontribusi terhadap daya tarik 

servicescape. Dari sudut pandang eksternal, seorang 

pelanggan akan mendekati restoran atau tempat rekreasi 

lainnya jika daya tarik dari eksterior fasilitas tersebut baik. 

Saat pelanggan sudah berada didalam area fasilitas, interior 

fasilitas akan menjadi hal yang paling diamati oleh pengguna 

jasa. Aspek facility aesthethics meliputi warna dinding, lantai, 

kursi, karpet, hiasan interior, lukisan, dan perlengkapan 

lainnya.   

3) Seating Comfort : kenyamanan tempat duduk mungkin 

menjadi masalah utama bagi pengguna jasa pada perusahaan 

jasa yang mengharuskan mereka untuk duduk selama beberapa 

jam sebelum mendapatkan pelayanan jasa yang diinginkan. 

Kenyamana tempat duduk dipengaruhi oleh kursi itu sendiri 

dan juga space atau ruang antara kursi. Kursi dapat dikatakan 

nyaman tergantung pada kondisi kursi tersebut (baru/lama, 

empuk/tidak). Ketidaknyamanan kursi juga dapat disebabkan 

oleh jarak antara kursi satu dengan yang lain sangat dekat, hal 

ini dapat mempengaruhi pengguna jasa secara psikologis jika 

mereka dipaksa untuk duduk terlalu dekat dalam jangka waktu 

yang lama dengan orang yang tidak mereka kenal. 

4) Electronic Equipment Display: peralatan elektronik adalah alat 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman yang 

menyenangkan. Beberapa peralatan elektronik dapat 
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digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Sebagai contoh: proyektor dan sound system  yang 

berkualitas tinggi dapat memberikan efek positif pada persepsi 

pelanggan secara keseluruhan mengenai servicescape sebuah 

bioskop.   

5) Facility Cleanliness : kebersihan sebuah fasilitas adalah 

bagian penting dalam servicescape, terutama bagi pengguna 

jasa yang harus menghabiskan beberapa jam di area pelayanan. 

Banyak konsumen secara implisit mengaitkan kebersihan 

dengan kualitas servicescape. Misalnya seperti apakah lantai 

dan karpet sudah bersih, atau apakah toilet sudah dibersihkan, 

akan mempengaruhi kualitas servicescape yang akan 

dirasakan oleh pengguna jasa.  

Hightower (2010) membagi dimensi dari servicescape 

menjadi tiga dimensi utama, yaitu: 

1) Dimensi Ambient (Ambient Dimension), merupakan 

kesadaran saat ini dari konsumen. Hal ini berarti 

konsumen bisa menjadi kurang peduli dengan hal dalam 

lingkungan lainnya dibandingkan dengan dimensi 

ambient ini. Indikator utama dari dimensi ambient ini 

antara lain: kebersihan lingkungan, temperatur fasilitas, 

pencahayaan yang tepat. 

2) Dimensi Desain (Design Dimension) didefinisikan 

sebagai isyarat visual yang membuat seseorang berpikir 
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secara verbal apa yang dilihat. Indikator utama dari 

dimensi desain antara lain komponen estetika dan 

komponen fungsional. Komponen  estetika indikatornya 

antara lain arsitektur yang menarik, serta   pengaturan 

interior yang memuaskan, sedangkan indikator dari 

komponen fungsional yaitu fasilitas fisik yang 

memuaskan, serta tempat istirahat yang didesain dengan 

baik.  

3) Dimensi Sosial (Social Dimension), yaitu komponen 

manusia dalam lingkungan fisik. Terdiri dari komponen 

karyawan, dan komponen konsumen. Indikator utama dari 

komponen karyawan adalah suka menolong (helpful) dan 

ramah (friendly), sedangkan komponen utama dari 

konsumen juga hampir sama yaitu  bersahabat (friendly) 

dan bekerjasama (helpful). 

Melalui tiga penelitian tersebut, peneliti melakukan 

elaborasi dalam menentukan dimensi-dimensi yang sesuai dengan 

objek penelitian, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Pada 

penelitian yang dilakukan Wakefield dan Blodgett terdapat 

dimensi Layout Accessbility, dalam Hightower disebut dimensi 

Desain, sedangkan dalam penelitian Bitner dimensi ini disebut 

dengan Spatial Layout and Functionality. Mengingat definisi 

ketiga dimensi ini sama, maka peneliti menggabungkan dimensi 
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layout accessbility dan dimensi Desain pada dimensi Spatial 

Layout and Functionality 

Dimensi Facility Aesthetic mengacu pada desain arsitektur, 

bersamaan dengan desain interior dan dekorasi. Arti dimensi ini 

sama dengan tujuan dari tanda, simbol, dan artifak yaitu 

mengkomunikasikan arti simbolik dan menciptakan kesan estetika 

secara keseluruhan. Oleh karena itu dimensi ini digabungkan 

dengan dimensi tanda, simbol, dan artifak.  

Dimensi seating comfort dan dimensi electronic equipment 

display yang disebutkan oleh Wakefield dikategorikan sebagai 

peralatan atau perabotan yang menunjang dalam penyampaian 

tujuan konsumen, sedangkan peralatan atau perlengkapan 

merupakan bagian dari dimensi spatial layout and functionality 

oleh karena itu dimensi Dimensi seating comfort dan dimensi 

electronic equipment display digabungkan menjadi satu pada 

dimensi spatial layout and functionality.  

Dimensi Facility Cleanliness merujuk pada kebersihan 

area pelayanan. Bersihnya area pelayanan akan mempengaruhi 

panca indera pengguna jasa. Hal ini sama dengan definisi dari 

dimensi ambient condition yang dikemukakan Bitner dan 

Hightower, karena itu dimensi facility cleanliness akan 

digabungkan dengan dimensi ambient condition. 

Dimensi Sosial dimasukkan kedalam penelitian ini karena 

adanya beberapa penelitian yang memasukkan unsur manusia 
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kedalam lingkungan jasa. Berdasarkan elaborasi di atas, peneliti 

merumuskan empat dimensi servicescape yang akan digunakan 

untuk meneliti Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Dimensi-dimensi 

tersebut adalah (1) ambient condition (2) spatial layout and 

functionality (3) sign, symbol, and artifact. (4) sosial. 

d. Unsur – Unsur Dimensi Ambient Condition 

Ambient condition 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.  

2) Pencahayaan 

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). 

3) Suhu Udara atau Temperatur 

Temperatur udara digunakan untuk mendeskripsikan 

kondisi udara disekitar ruangan. Penelitian psikologis 

menunjukan bahwa temperatur udara tertentu dapat 

berhubungan dengan dampak negatif. Temperatur udara yang 

rendah berkaitan dengan perasaan negatif. Baik panas maupun 
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dingin akan memberikan efek yang tidak nyaman bagi orang 

yang berada di ruangan tersebut.  

4) Kebisingan 

Kebisingan dapat diklasifikasikan sebagai suara yang 

bukan berasal dari musik. Bitner (1992) menyatakan bahwa 

jika ada suara berlebihan yang didengar oleh konsumen maka 

mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit di lingkungan 

jasa. 

e. Dimensi Tata Letak dan Fungsionalitas 

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.  

Tata letak ruangan dan fungsionalitas menciptakan 

servisecape visual dan fungsional, sehingga penghantaran dan 

konsumsi layanan bisa terjadi. Kedua dimensi ini menentukan 

aplikasi yang ramah-guna dan kemampuan fasilitas untuk 

melayani pelanggan dengan baik.  

f. 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, 
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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 adlaah 

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. 

 

3. Hubungan Servicescape dengan Kepuasan Pengguna Jasa 

Hubungan Servicescape dengan kepuasan konsumen atau 

pengguna jasa sangat erat, karena konsep servicescape sangat 

mempengaruhi persepsi konsumen sehingga membuat konsumen 

merasa puas. Menurut McDonell dan Hall (2008:234) The 

servicescape is physical setting within which service occurs and which 

influences customer’s perceptions of the servicescape (perceived 

quality) and the subquent internal (i.e degree of satisfaction) and 

external (i.e behavior with respect to patronage an purchase) response, 

yang berarti servicescape merupakan pengaturan fisik yang ada 

didalam layanan dan yang sekaligus mempengaruhi persepsi 
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konsumen mengenai servicescape (kualitas yang dirasakan), tingkat 

kepuasan, dan perilaku yang berhubungan dengan pembelian. 

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir dibuat untuk memberikan gambaran penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai lingkungan fisik 

(Servicescapes) dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna jasa. 

Berdasarkan teori, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Servicescape 

 
Sumber: Kiran Raza “Impact Of Servicescape On Customer Satisfaction” dengan perubahan 

 

Dari kerangka pikir di atas dijelaskan bahwa terdapat tiga dimensi 

pembentuk Servicescapes yaitu pertama, Ambient condition yang merujuk 

pada karakteristik lingkungan yang berkaitan dengan panca indera. Sub 

dimensi dari ambient condition meliputi musik, warna, pencahayaan, suhu 

udara, dan kebisingan. Kedua, Tata Letak dan fungsinya mengacu pada cara 
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di mana 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. Keempat, Sosial mengacu pada keramahan karyawan 

serta kualitas pelayanan yang diberikan. Seorang pengguna jasa dikatakan 

puas apabila terdapat kesesuaian antara harapannya sebelum menggunakan 

jasa dengan pelayanan yang diterimanya selama dan setelah menggunakan 

jasa.  

D. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori yang ada, maka 

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Servicescapes berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa

2. Tata Letak dan Fungsinya paling berpengaruh terhadap kepuasan

pengguna jasa.


