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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Banyak judul dan jenis penelitian yang sama yang diungkap oleh 

beberapa peneliti. Pembahasan yang dilakukan peneliti dalam mencari 

jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang ada pada perusahaan. 

Beberapa penelitian yang pembahasannya sama dengan penelitian ini 

disajikan pada tabel2.1 berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Astir fuji 

dkk 

(2016) 

Analisis 

kepuasan 

pkonsumen 

gojek di 

wilayah kota 

Bandung 

1. Variabel independent.

a. Kepuasan konsumen

2. Variabel depenent.

b. Pelayanan

1. Pelayanan

a. Tangibles

b. Empathy

c. Reabillity

d. Responsiveness

e. Assurance

2. Kepuasan

a. Performance

b. Features

c. Reability

d. Conformance

e. Specification

f. Durability

g. Serviceability

h. Aesthetics

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

tingkat 

kepuasan 

konsumen 

pada Go Jek 

tinggi 

teradap 

kepuasan. 

Puji 

Sanyoto 

(2011) 

Analisis 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Pelayanan 

Centro 

Futsal 

1. Variabel independent.

a. Kepuasan

konsumen

2. Variabel depenent.

b. Pelayanan

1. Pelayanan

a. Tangibles

b. Empathy

c. Reabillity

d. Responsiveness

e. Assurance

2. Kepuasan

a. Performance

b. Features

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

tingkat 

kepuasan 

konsumen 

pada 

pelayanan 
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Penulis Judul Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

c. Reability 

a. Conformance 

b. Specification 

c. Durability 

d. Serviceability 

e. Aesthetics 

Centro Futsal 

adalah puas. 

Agus 

Eko 

Prasetyo 

(2015) 

Tingkat 

Kepuasan 

Pelanggan 

Futsal 

Terhadap 

Pelayanan 

Jasa 

Pengelolaan  

Garuda 

Futsal 

1. Variabel independent. 

a. Kepuasan 

konsumen 

2. Variabel depenent. 

b. • Pelayanan 

1. Pelayanan 

a. Tangibles 

b. Empathy 

c. Reabillity 

d. Responsiveness 

e. Assurance 

2. Kepuasan  

a. Performance 

b. Features 

c. Reability 

d. Conformance 

e. Specification 

f. Durability 

g. Serviceability 

h. Aesthetics 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

tingkat 

kepuasan 

pelanggan 

futsal 

terhadap 

pelayanan 

jasa 

pengelolaan 

garuda futsal 

adalah cukup 

puas. 

 

B. Kajian Teori 

1. Kepuasan Pelanggan 

Persaingan yang sangat ketat, dengan semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

menyebabkan setiap perusahaan harus mampu menempatkan orientasi 

pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari 

semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmen terhadap 

kepuasan pelanggan. Karena kunci utama untuk memenangkan persaingan 

adalah memberikan nilai dan kepuasan pelanggan melalui penyampaian 

produk berkualitas dengan harga bersaing.  
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Kepuasan pelanggan dapat ditunjukkan melalui sikap konsumen pada 

pembelian. Menurut Kotler (2005:70) adalah “perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan”. 

a. Faktor-faktor yang memengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Irawan (2004,37) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan Pelanggan adalah:  

1. Harga  

Harga merupakan keputusan yang paling mendasar diantara 

program–program pemasaran yang lain, karena dalam setiap produk 

maupun jasa mempunyai harga. Harga juga merupakan sejumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk, atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfat karena memiliki atau  

menggunakan produk.  

2. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten sesuai 

prosedur. Dalam hal ini penyedia jasa dituntut untuk berusaha 

mengerti apa yang diinginkan pelanggan, sehingga mempunyai  

harapan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik.  

3. Kualitas Produk  

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kemudahan 

pemakaian dan diperbaiki, serta atribut bernilai lainnya.   
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b. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2001:41) kepuasan pelanggan saat ini 

sangat penting, karena:  

1. Daya Persuasif (Gethok Tular)  

Gethok tular dari pelanggan merupakan strategi untuk menarik 

pelanggan baru.   

2. Reduksi Sensitivitas Harga  

 Pelanggan yang merasa puas dan loyal terhadap suatu perusahaan 

cenderung lebih jarang memerhatikan harga untuk setiap 

pembelian individualnya. Dalam banyak kasus, kepuasan 

pelanggan mengalihkan fokus pada harga, pelayanan, dan  

kualitas.  

3. Kepuasan Pelanggan sebagai Indikator Kesuksesan Berbisnis di 

Masa Depan.   

Pada Hakikatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka 

panjang, karena dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum dapat 

memperlihatkan reputasi atas layanan prima.   

4. Manfaat Ekonomi Mempertahankan Pelanggan versus Menarik  

Pelanggan Baru.  

c. Strategi  Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa strategi 

kepuasan pelanggan yang dikemukakan oleh Tjiptono (2001:47) : 

 



12 
 

1. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 

Strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

penjual menjalin kemitraan dengan pembeli secara terus menerus.  

2. Strategi superior customer service 

Strategi ini menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada 

pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan 

sumber daya manusia, dan usaha yang gigih agar tercipta suatu 

pelayanan yang superior.  

3. Strategi unconditional guarantees atau extraordinary guarantees.                              

Strategi ini adalah komitmen untuk memberikan kepuasan pada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

Garansi atau jaminan dirancang untuk meringankan 

risiko/kerugian pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas 

terhadap barang atau jasa yang telah dibayarnya.  

4. Srategi penanganan keluhan yang efisien  

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk 

perusahaan yang puas.   

5. Strategi peningkatan kinerja perusahaan  

Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, 

memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 

salesmanship, memberikan pelatihan kepada karyawan dan pihak 

manajemen.  
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6. Menerapkan Quality Function Develompment (QFD)  

Quality Function Develompment (QFD) merupakan praktik merancang 

suatu proses bagi tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. QFD 

berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilaksanakan dengan 

melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk sedini mungkin.   

d. Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Setelah melakukan pembelian, pelangganakan mengalami 

tahap purna beli, dalam tahap ini pelanggan merasakan tingkat 

kepuasan atau tidak kepuasan tertentu yang akan berpengaruh pada 

perilaku pelanggan berikutnya. Jika pelanggan merasa puas maka 

akan memperlihatkan perilaku berikutnya yaitu dengan melakukan 

pembelian ulang.  

Menurut Kotler (2005:72) ada empat alat untuk melacak dan 

mengukur kepuasan pelanggan, adalah sebagai berikut:  

1. Sistem keluhan dan saran  

2. Survey kepuasan pelanggan  

3. Belanja siluman  

4. Analisis pelanggan yang hilang  

Menurut Tjiptono (2000:22) konsumen yang merasa tidak 

puas pun akan berinteraksi dengan tindakan yang berbeda, ada yang 

mendiamkan saja dan ada pula yang melakuakn komplain. Berkaitan 

dengan hal ini, ada tiga kategori tanggapan atau complain terhadap 

ketidakpuasan, yaitu:  



14 
 

1. Voice response yaitu usaha menyampaikan keluhan secara 

langsung dan/atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang 

bersangkutan, maupun kepada distributornya. 

2. Private response yaitu tindakan yang dilakukan antara lain 

memperingati atau memberitahu kolega, teman, atau 

keluarganya mengenai pengalamannya dengan produk atau 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Third-party response yaitu tindakan yang dilakukan meliputi 

usaha meminta ganti rugi secara hokum, mengadu lewat media 

massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, 

instasi hokum dan sebagainya. 

Terciptanya kepuasan konsumen adalah salah satu upaya dari 

perusahaan untuk dapat terus bertahan dan memenangkan persaingan 

dalam pasar yang ada. Dengan terciptanya kepuasan konsumen akan 

semakin mempererat hubungan antara perusahaan dengan konsumen. 

2. Jasa  

Menurut Kotler, (2006:266) mendefinisikan jasa sebagai semua 

kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud atau intangible dan tidak menghasilkan 

kepemilikan. Produksi jasa biasa berhubungan dengan produk fisik maupun 

tidak. Pengertian jasa menurut Tjiptono (2000:6) mengatakan bahwa: Setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada 

dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesutu produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 
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a. Klasifikasi Jasa  

Menurut Tjiptono (2005:23) jasa bisa diklasifikasikan 

berdasarkan beragam kriteria.   

1. Berdasarkan Sifat tindakan jasa  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa 

yang nyata dan tidak nyata sedangkan sumbu horizontalnya 

merupakan penerima jasa (manusia dan benda).  

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks  yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 

perusahaan jasa dan pelanggannnya (status keanggotaan dan hubungan 

temporer). Sedangkan sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa.  

3. Berdasarkantingkat kostumisasi dan kemampuanmempertahankan 

standar konstan dalam penyampaian jasa.  

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

kustomisasi karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemapuan penyedia jasa 

dalam mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah).  

4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa.  

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana 

penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan 

terjadinya permintaan puncak (permintaan puncak dapat dipenuhi 
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tanpa penundaan berarti dan permintaan puncak biasanya 

melampaui penawaran). Sedangkan, sumbu horizontalnya adalah 

tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah).  

5. Berdasarkan metode penyampaian jasa  

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi 

antara pelanggan dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi 

perusahaan jasa; perusahaan jasa mendatangi pelanggan; serta 

pelanggan dan perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat 

atau media elektronik). Sedangkan, sumbu horizontalnya adalah 

ketersediaan toko jasa ( situs tunggal dan banyak situs ) 

b. Karakteristik Jasa  

Sifat-sifat khusus jasa yang menyatakan diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan. Menurut Kotler 

(2000:429), jasa memiliki empat ciri utama yang sangat 

mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, 

mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya. Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan kepercayaan calon konsumen, yaitu sebagai berikut :  

a) Meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi 

berwujud  

b) Menekankan pada manfaat yang diperoleh  
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c) Menciptakan suatu nama merek bagi jasa  

d) Memakai nama orang terkenal untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen  

2. Tidak terpisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, 

yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan 

dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika konsumen membeli suatu 

jasa maka konsumen akan berhadapan langsung dengan sumber 

penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan lebih diutamakan 

untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas.  

3. Bervariasi. Jasa yang diberikan sering berubah-ubah tergantung 

dari siapa yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa 

tersebut dilakukan. Menurut Tjiptono (2000:17-18) untuk 

mengatasi sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu 

standar adalah perusahaan dapat menggunakan tiga pendekatan 

dalam pengendalian kualitasnya, yaitu sebagai berikut :  

a) Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik  

b) Melakukan standarisasi proses produksi jasa  

c) Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan 

keluhan, survei pelanggan sehingga pelayanan yang kurang 

baik dapat diketahui dan diperbaiki.  

4. Mudah musnah. Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah 

sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Keadaan 

mudah musnah ini bukanlah suatu masalah jika permintaannya 

stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan 
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sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan produk, 

penetapan harga, serta program promosi yang tepat untuk 

mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran jasa.   

c. Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa 

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan mutu dari 

suatu perusahaan di mata konsumen. Apabila kualitas yang diberikan 

sudah sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen maka hal ini 

akan menambah tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk 

yang dipakai. Menurut Tjiptono (2000:70) dimensi kualitas pelayanan 

yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bukti Langsung ( tangible ) 

Tangible  adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari 

segi visual (berhubungan dengan lingkungan fisik). Bukti langsung 

yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat yang 

bersamaan aspek  tangible  ini juga merupakan salah satu sumber 

yang mempengaruhi harapan pelanggan. Meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi.  

2. Keandalan (reliability)  

Kemampuan untuk diandalkan dalam menunjukkan layanan yang 

dijanjikan dengan tanggung jawab dan akurat kepada pelanggannya. 

Reliability berarti perusahaan menepati apa yang dijanjikan, baik 

mengenai pengantaran,  pemecahan masalah dan harga. Kemampuan 

memberiakn pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 
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memuaskan. Reliabilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu kosistensi 

kinerja (performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal 

ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar 

sejak awal (right from the first time), memenuhi janjinya secara akurat 

dan andal (misalnya, menyampaikan jasa sesuai dengan janji yang 

disepakati), menyampaikan data (record) secara tepat, dan 

mengirimkan tagihan yang akurat.  

3. Jaminan (assurance)  

Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bias menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan 

dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

Dimensi ini mungkin menjadi bagian  penting dari layanan 

dimana pelanggan merasa aman (secure) dan terjamin,  bahwa 

pelanggan akan dilayani oleh karyawan yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang produk atau jasa 

yang dijual oleh produsen. Mencakup pengetahuan, kemampuan 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, 

bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan.  

4. Daya tanggap (responsiveness)  

Kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu 

dan memberikan layanan yang tepat waktu. Responssivitas atau 



20 
 

daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. 

Beberapa contoh diantaranya : ketepatan waktu pelayanan, 

pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi 

kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. 

Dimensi ini menegaskan perhatian dan kecepatan waktu dalam 

hubungannya dengan permintaan pelanggan, pertanyaan, 

komplain dan masalah yang terjadi. Keinginan karyawan 

membantu konsumen dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap, cepat serta memuaskan.  

5. Empati (empathy)  

Empati (empathy), berarti perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman.Kemampuan untuk mengerti keinginan 

pelanggan, serta memperhatikan emosi  atau perasaan pelanggan dan  

juga tersedianya perhatian atau atensi untuk para  pelanggan. Meliputi 

kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan memahami kebutuhan konsumen.  

3. Layanan  

Menurut Swastha (2000:10), layanan adalah kegiatan langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang - barang dan jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada masa persiapan dan penentuan 

kegiatan - kegiatan tersebut. Menurut Tjiptono (2002:51) kualitas merupakan 
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suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, alam 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.   

Dari definisi kualitas tersebut terdiri dari elemen-elemen, yaitu:  

a. Kualitas meliputi usaha memenuhi kebutuhan.  

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia dan lingkungan.  

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.  

Kualitas pelayanan dikatakan baik apabila penyedia jasa 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Demikian 

juga sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan jelek, apabila pelanggan 

memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapan mereka.  

Jenis-jenis Layanan  

Menurut Tjiptono (2006:121) terdapat berbagai macam kategori 

atau jenis unsur pelayanan yang diantaranya sebagai berikut : 

1. Informasi, misalnya jalan/ arah menuju lokasi produsen, jadwal 

penyampaian produk, harga, instruksi, dokumentasi, konfirmasi, 

reservasi tiket, dll.  

2. Konsultasi, seperti pemberian saran, konseling pribadi dan konseling 

manajemen/ teknis.  

3. Pemesanan, meliputi aplikasi/ pendaftaran keanggotaan tertentu, jasa 

berbasis kualifikasi, order entry dari reservasi.  

4. Keramah-tamahan, meliputi sambutan, foods dan beverages, toilet, 

perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu transportasi dan 

keamanan.  
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5. Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang yang 

dimiliki pembeli yang mereka bawa serta perhatian  danperlindungan 

atas barang yang dibeli konsumen.  

6. Pengecualian, meliputi permintaan khusus sebelum penyampaian 

produk, menangani komplain/ pujian/ saran, pemecahan masalah dan 

restitusi (pengembalian uang, kompensasi, dsb).  

7. Billing/pengajuan rekening, meliputi laporan rekening periodik faktur, 

untuk transaksi individual, laporan verbal mengenai jumlah rekening.  

8. Pembayaran dalam bentuk pembayaran swalayan oleh konsumen, 

konsumen berinteraksi dengan personil perusahaan yang menerima 

pembayaran, pengurangan otomatis atas rekening konsumen.  

 

C. Kerangka Pikir 

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 

produk dalam kaitanya dalam harapan. Kepuasan konsumen merupakan 

perbandingan antara yang dirasakan dengan harapan sebelum barang atau 

jasa itu dibeli dan dikonsumsi. Jika barang yang dirasakan konsumen 

susuai dengan harapan maka konsumen akan merasa puas dan akan 

kembali lagi membeli produk atau jasa tersebut Kotler (2005 : 70). Faktor 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen mencakup 5 hal yaitu 

bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Jika 

keliama aspek tersebut terpenuhi diharap para konsumen dapat terpenuhi 

semua harapannya sehingga kepuasan konsumen akan tercapai. Berikut 

adalah kelima gambar 2.1 aspek tersebut : 
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Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

Kualitas Pelayanan Jasa = 
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