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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi untuk melakukan 

penelitian ini dan kajian penelitian yang telah dilakukan menggunakan 

topik penelitian sejenis. Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk 

memberikan acuan dan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun uraian 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Annafi Masruri (2013) 

 Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 121 pelanggan dan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda. 

Hasil Penelitian Hasil pengujian secara parsial menunjukkan 5 

dimensi dari kualitas layanan terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan dari 5 

variabel kualitas layanan yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati berpengaruh positif dan signifikan masing-

masing variabel tersebut tidak melebihi  = 5%. 

Variabel yang dominan adalah jaminan karena 

mempunyai koefisien determinasi parsialnya paling 

besar yaitu sebesar 6,46% dibandingkan variabel 

lainnya. 

2. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

David Sukardi Kodrat (2012) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 240 responden dan 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda.  

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi 

(  ) sebesar 76,1% yang berarti variabel bebas 

yang terdiri dari 5 dimensi kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Setiap dimensi kualitas 

layanan tidak dapat berdiri sendiri – sendiri bahkan 

antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain 

saling memperkuat. Artinya perusahaan tidak dapat 

memilih salah satu dimensi yang menjadi proritas. 
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No. Penelitian Terdahulu Uraian 

3. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Januar Efendi Panjaitan dan Ai Lili Yuliati (2016) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 78 responden dan 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

dan analisis deskriptif. 

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kualitas layanan yang terdiri dari 

bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan dengan nilai (nilai p) 0.003< 

0.05. Kemudian, variabel empati yang berpengaruh 

secara dominan dan memiliki sebagian pengaruh 

dalam kepuasan pelanggan dengan jumlah variabel 

yang signifikan (nilai p) berjumlah 0.021 <0.05 

4. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Fasochah dan Harnoto (2013) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 100 responden dan 

menggunakan alat analisis Jalur (Path Analysis)  

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pengaruh langsung antara 

kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan sebesar 

0,037 lebih kecil dari pengaruh tak langsungnya yaitu 

sebesar 0,04477 berarti kepuasan konsumen merupakan 

variabel mediasinya. Sedangkan pengaruh langsung 

antara Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

sebesar 0,291 lebih besar dari pengaruh tak 

langsungnya yaitu 0,1827 berarti kepuasan konsumen 

bukan variabel mediasinya.  

5. 
 

Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Paramita Mega Susanti (2012) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 100 responden dan 

menggunakan alat analisis regresi berganda yang 

diolah dengan program SPSS.  

Hasil Penelitian Persepsi Kualitas Layanan berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan Pelanggan yang artinya apabila 

persepsi kualitas layanan semakin baik maka 

kepuasan pelanggan semakin meningkat dengan 

didapat koefisien regresi 0,576 dan nilai t hitung 

sebesar 7,909>1,661 dengan sig. 0,000<=0,05. 

Nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan dengan didapat koefisien 

regresi sebesar 0,311 dan nilai t hitung sebesar 

4,266 > t tabel = 1,661 dengan sig. 0,000 <  = 0,05 

6. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Nelloh dan Liem (2011) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 155 responden dan 

menggunakan alat analisis Jalur (Path Analysis) 

Hasil Penelitian Kualitas Layanan berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kepuasan, serta memiliki pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap switching 

intention. Kepuasan pelanggan tidak mampu 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

switching intention. 
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No. Penelitian Terdahulu Uraian 

7. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Yuliarmi dan Riyasa (2007) 

Metode Penelitian Jumlah sampel sebanyak 100 responden dan 

menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.  

Hasil Penelitian Secara simultan seluruh variabel yaitu bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. sedangkan secara parsial variabel daya 

tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik 

berpengaruh nyata dan positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Variabel kehandalan tidak berpengaruh 

nyata dan positif terhadap kepuasan pelanggan. 

8. Nama Peneliti dan 

Tahun Penelitian 

Eka Purnamawati (2014) 

Metode Penelitian Menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil Penelitian Pengaruh variabel bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan.  Sedangkan, secara parsial masing-

masing variabel berpengaruh signifikan dengan 

nilai <0,05. Variabel kehandalan sebagai variabel 

secara dominan terhadap kepuasan pelanggan. 

Sumber : Masruri (2013), Kodrat (2012), Panjaitan dan Yulianti (2016), 

Fasochah dan Harnoto (2013), Susanti (2012), Nelloh dan Liem (2011), 

Yuliarmi dan Riyasa (2007), Purnamawati (2014) 

 

Beberapa penelitian kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

menggunakan beberapa metode yaitu analisis regresi berganda dan analisis 

jalur (Path Analysis). Adapun pengelompokan hasil penelitian terdahulu 

yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda  

Penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2013), Panjaitan dan Yuliati 

(2016) menyatakan bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara bersama – 

sama (simultan) maupun parsial menunjukkan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa pengiriman barang 

pada PT. Tiki JNE Cabang Surabaya dan JNE cabang Bandung. 
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Selanjutnya, penelitian dari Kodrat (2012) menyatakan  bahwa 

kelima dimensi kualitas layanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada perusahaan Tour and Travel dan 

setiap dimensi kualitas layanan tidak dapat berdiri sendiri – sendiri 

bahkan antara dimensi yang satu dengan dimensi yang lain saling 

memperkuat sehingga akan menciptakan perusahaan bertumbuh secara 

berkelanjutan. 

Susanti (2012) menyatakan bahwa persepsi kualitas layanan dan 

nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada 

PT. PLN (Persero). Tersebut berarti semakin baik persepsi kualitas 

layanan dan nilai pelanggan maka semakin tinggi kepuasan pelanggan. 

Sedangkan, penelitian dari Yuliarmi dan Riyasa (2007) menyatakan 

bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan baik secara simultan, namun secara parsial hanya beberapa 

dari kelima dimensi yang berpengaruh positif tehadap kepuasan 

pelanggan pada PDAM kota Denpasar. Lalu, pada penelitian dari 

Purnamawati (2014)  menyatakan 5 dimensi dari kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan baik 

secara simultan dan parsial, dan variabel kehandalan sebagai variabel 

yang dominan atau berkontribusi besar terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Penelitian menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) 

Penelitian dari Nelloh dan Liem (2011) menyatakan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan, 

serta memiliki pengaruh negative signifikan terhadap switching 
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intention. Hal tersebut berarti meningkatkan kualitas layanan dan 

menurunkan switching intention penggunan jasa layanan rumah kos di 

Siwalankerto dan secara umum di Surabaya. 

Selanjutnya, penelitian dari Fasochah dan Harnoto (2013) 

menyatakan bahwa pengaruh langsung antara kepercayaan terhadap 

loyalitas pelanggan terbuktu kepuasan konsumen sebagai variabel 

mediasinya, sedangkan pengaruh tak langsung antara kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan terbukti kepuasan konsumen tidak 

sebagai variabel mediasinya pada rumah sakit Darul Istiqomah Kendal.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti 

oleh penelitian sekarang adalah variabel yang digunakan yaitu dimensi 

kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati dan kepuasan pelanggan. Sedangkan, 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi 

objek yang dilakukan pada perusahaan Tour and Travel, rumah kos, 

rumah sakit, GraPari Telkomsel, PDAM dan PLN. Sedangkan, pada 

penelitian ini menggunakan objek yaitu perusahaan jasa pengiriman 

yang menggunakan kualitas layanan dan alat analisis yang digunakan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan pada dasarnya berasal dari konsumen biasa yang 

mencoba menggunakan produk jasa dari sebuah perusahaan. 

Pelanggan terbentuk dari pola kerja sama yang saling menguntungkan 
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antara penyedia layanan jasa dan pengguna layanan. Pelanggan yang 

melakukan penggunaan jasa yang berulang – ulang akan merasakan 

kepuasan yang dirasakan dari penyedia layanan jasa. Suatu bisnis 

membutuhkan pelanggan yang tetap untuk keberlangsungan dan juga 

keuntungan bagi perusahaan. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2009) adalah 

tingkat perasaan senang atau kecewa dimana seseorang menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang 

diharapkannya. Kepuasan pelanggan merupakan tolok ukur dari hasil 

kinerja produk atau jasa perusahaan. Pelanggan yang sangat puas 

biasanya tetap setia memakai produk/jasa dalam jangka waktu yang 

lama, membicarakan hal – hal baik tentang perusahaan dan produk/jasa 

kepada orang lain. Apabila pelanggan merasa tidak puas ataupun 

merasa kecewa atas kinerjanya maka pelanggan akan berhenti 

menggunakan produk/jasa tersebut dan membicarakan pengalamannya 

yang buruk dengan perusahaan dan produk/jasa kepada orang lain. 

Sehingga, perusahaan perlu dilakukannya pengukuran kepuasan 

pelanggan secara sistematis. 

Menurut Lupiyoadi (2013) kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan 

atas produk/jasa akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. 

Apabila pelanggan yang merasa puas atas kinerja produk atau jasa 

maka mereka akan cenderung membicarakan hasil yang baik tersebut 

kepada orang lain. Berbeda dengan pelanggan yang tidak puas, mereka 

akan cenderung dapat melakukan komplain dan keluhan baik secara 
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langsung maupun tidak langsung. Berhubungan dengan hal tersebut, 

karena saat ini zamannya media sosial yang semakin marak, maka 

komplain atau keluhan pelanggan dapat disebarluaskan di media sosial 

atau pun media digital lainnya. Tentu, hal ini akan cepat tersebar dan 

dapat merusak citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa 

mengantisipasi hal tersebut. Perusahaan harus memiliki cara untuk 

meminimalkan ketidakpuasan pelanggan dan memiliki kebijakan yang 

dang dapat membangun kepuasan pelanggan.  

Terdapat 4 (empat) metode yang banyak dipergunakan dalam 

mengukur kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2014): 

a) Sistem Keluhan dan Saran  

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib 

memberikan kesempatan seluas – luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. 

Media yang bisa digunakan berupa kotak saran yang diletakkan di 

tempat – tempat strategis (yang mudah diakses atau sering dilalui 

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

dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas 

pulsa, website, facebook, twitter, dan lain – lain.  

Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 

memberikan ide – ide baru dan masukan yang berharga kepada 

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan 

tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah – masalah yang timbul. 

Akan tetapi, karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan 



18 
 

gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 

Tidak semua pelanggan yang tidak puas bakal menyampaikan 

keluhannya. Sangat mungkin mereka langsung berganti pemasok dan 

tidak akan membeli produk/jasa perusahaan yang bersangkutan lagi. 

Upaya mendapatkan saran yang bagus dari pelanggan juga sulit 

diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi bila perusahaan tidak 

memberikan timbal balik dan tindak lanjut yang memadai kepada 

mereka yang telah bersusah payah ‘berpikir’ (menyumbangkan ide) 

kepada perusahaan. 

b) Ghost Mystery Shopping 

 Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa 

orang ghost shoppers 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 shoppers 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 shoppers untuk  mengetahui secara langsung 

bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para 

pelanggan. Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya 
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sedang melakukan penelitian atau penilaian (misalnya dengan cara 

menelepon perusahaannya sendiri dan melontarkan berbagai 

keluhan atau pertanyaan). Bila karyawan tahu bahwa dirinya 

sedang dinilai, tentu saja perilakunya akan menjadi ‘sangat manis’ 

dan hasil penelitian akan menjadi bias. 

c) Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok, agar 

dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

customer loss rate juga penting, dimana peningkatan customer 

loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. Hanya saja kesulitan menerapkan metode ini 

adalah pada mengidentifikasi dan mengkontak mantan pelanggan 

yang bersedia memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja 

perusahaan. 

d) Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-

mail, maupun wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap mereka. Dengan metode ini 
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perusahaan dapat menciptakan komunikasi 2 arah dan 

menunjukkan perhatiannya kepada pelanggan.  

2. Kualitas Layanan  

Perusahaan jasa yang mementingkan layanan berkualitas 

maka dapat memenangkan persaingan secara kompetitif. Pelayanan 

adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud. 

Kualitas layanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi pelanggan atas pelayanan yang nyata mereka terima atau 

memperoleh layanan yang sesungguhnya mereka inginkan 

terhadap atribut – atribut pelayanan suatu perusahaan.  

Menurut Lovelock et. al  (2010) kualitas layanan adalah 

suatu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang 

secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan 

agar menjadi keunggulan suatu perusahaan. Kepuasan bergantung 

pada kualitas yang diberikan oleh perusahaan dan kualitas 

merupakan kunci untuk menciptakan nilai dan kepuasan 

pelanggan. Dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas layanan 

maka semakin meningkat kepuasan pelanggan. 

Sedangkan, menurut Parasuraman (1985) bahwa kualitas 

layanan merupakan keseluruhan berbagai ciri dan karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan yang telah ditentukan. Persepsi pelanggan 

terhadap kualitas layanan yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari 
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pesaing akan mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan. Artinya, 

semakin tinggi persepsi kualitas layanan yang dirasakan pelanggan 

maka semakin besar kemungkinan terjadi transaksi. Apabila 

persepsi pelanggan sama dengan harapan yang diinginkan atau 

dibutuhkan pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas sehingga 

tidak akan mudah untuk berpindah perusahaan serta tidak 

menceritakan pengalamannya yang tidak nyaman kepada orang 

lain. 

3. Dimensi Kualitas Layanan 

Pada evaluasi kualitas pelayanan perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategi dan analisis, adapun 

dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut (Lovelock, Wirzt, & 

Mussry, 2010) : 

a) Bukti fisik (tangibles), segala fasilitas fisik termasuk 

perlengkapan yang nampak dimata konsumen. Seperti lokasi, 

kebersihan ruangan, tempat parkir, keterampilan pegawai dan 

sarana komunikasi. 

b) Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan 

pelayanan sesuai yang di janjikan terpercaya dan akurat, 

konsisten dan sesuai pelayanan. 

c) Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dari para staf 

dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan cepat. 
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d) Jaminan (assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, 

bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

e) Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan 

memahami kebutuhan para konsumen. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini dibuat suatu kerangka pikir untuk 

mempermudah dalam mengetahui apa yang akan dibahas pada 

pembahasan, serta menjadi landasan untuk penelitian ini. Dapat diamati 

kerangka pikir pada gambar 2.1 berikut. Berdasarkan kerangka pikir yang 

ditentukan menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan 

dimensi kualitas layanan yang terdiri dari 5 variabel. Pentingnya kualitas 

layanan ini diproses seberapa besar pengaruhnya  terhadap kepuasan 

pelanggan. Maka, kelima variabel tersebut dianalisis seberapa 

pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. 
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Kualitas Layanan (X) 

 

 H1 

 

  

 

 H2 

 

  

  

 H3 

  

 

 H4  

  

 H5 

  Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

 

 

Sumber : dikembangkan oleh penelitian ini, 2017 

D. Perumusan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti 

dan digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis 

dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Bukti Fisik (Tangible) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Bukti langsung atau bukti fisik adalah segala sesuatu fasilitas 

fisik yang nampak di mata konsumen. Bukti fisik yang meliputi 

fasilitas yang menarik seperti perusahaan memiliki peralatan yang 

modern, dan pegawai yang berpenampilan rapi. Menurut Panjaitan 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Bukti Fisik 

(Tangible) (X1) 

Kehandalan 

(Reliability) (X2) 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

(X3) 

Jaminan 

(Assurance) (X4) 

Empati 

(Empathy) (X5) 
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dan Yuliati (2016) bahwa bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Inovasi dari interior perusahaan dapat 

memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Pada variabel ini, 

terdapat 3 indikator menurut Yuliami dan Riyasa (2007), yaitu: ruang 

pelayanan dan memadai, peralatan dan perlengkapan pelayanan 

memadai dan baik, prosedur pelayanan sama bagi semua pihak. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi pelanggan agar merasa puas dan 

nyaman. Pada penelitian dari Masruri (2013) menyatakan hasil dari 

penelitiannya yaitu variabel bukti fisik berpengaruh terdapat kepuasan 

pelanggan secara signifikan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut 

maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:  

H1: Semakin layak fasilitas yang diberikan untuk pelanggan, maka 

semakin tinggi kepuasan pelanggan. 

2. Pengaruh Kehandalan (Reliability) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kehandalan merupakan variabel penting untuk menjaga 

hubungan perusahaan dan pelanggan. Perusahaan harusnya menepati 

janji – janji yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini dilakukan agar 

pihak konsumen tidak merasa dirugikan. Pihak perusahaan harus 

memiliki kebijakan yang tepat untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan. 

Menurut Panjaitan dan Yuliati (2016) menunjukkan bahwa 

kehandalan dapat berpengaruh signifikan terhdap kepuasan pelanggan 

dan sebagian besar responden menyatakan setuju perusahaan harus 

menepati janji – janji mereka, menunjukkan perhatian yang tulus 
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kepada pelanggan, melayani dengan benar serta memiliki kebijakan 

perusahaan yang tepat.  Pada penelitian dari Masruri (2013) 

menyatakan bahwa kehandalan berpengaruh signifikan. Berdasarkan 

uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis, yaitu: 

H2: Semakin handal layanan JNE, maka semakin tinggi kepuasan 

pelanggan. 

3. Pengaruh Daya Tanggap (Responsiveness) terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Daya tanggap merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh 

setiap karyawan JNE. Hal ini difokuskan karena untuk memberikan 

rasa nyaman kepada pelanggan dan tidak membuat pelanggan 

menunggu lama atas respon yang diberikan dari karyawan JNE. Daya 

tanggap meliputi memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan serta selalu berkeinginan membantu kesulitan pelanggan. 

Menurut penelitian dari Panjaitan dan Yuliati (2016) mengatakan 

bahwa daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Penelitian dari Masruri (2013) menyatakan bahwa daya 

tanggap berpengaruh secara signifikan dimana berhubungan dengan 

karyawan memberitahu kepastian tibanya barang dikirim dan 

karyawan memberikan layanan yang cepat dan tepat terhadap 

pelanggan.  Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan suatu 

hipotesis, yaitu: 

H3: Semakin responsif dalam  memberikan layanan, maka semakin 

tinggi kepuasan pelanggan. 
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4. Pengaruh Jaminan (Assurance) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Jaminan merupakan hal yang dapat menumbuhkan rasa percaya 

(trust) terhadap pelanggan sehingga pelanggan merasa aman dengan 

memberikan rasa kepercayaan terhadap perusahaan. Jaminan meliputi 

pegawai JNE memiliki perilaku yang dapat menimbulkan kepercayaan 

kepada pelanggan serta pegawai JNE yang ramah dan barang aman 

sampai tujuan. Menurut Panjaitan dan Yuliati (2016) menunjukkan 

bahwa jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Sedangkan, menurut penelitian dari Masruri (2013) menyatakan 

jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

yang dimana berhubungan dengan merasa aman dalam bertransaksi, 

karyawan bersikap sopan terhadap pelanggan serta memiliki 

pengetahuan yang detail untuk menjawab pertanyaan pelanggan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan suatu hipotesis. 

H4: Semakin kuat jaminan yang ditawarkan, maka semakin tinggi 

kepuasan pelanggan. 

5. Pengaruh Empati (Empathy) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Empati yang meliputi karyawan memberikan perhatian secara 

individual terhadap pelanggan atas apa yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. Menurut Panjaitan dan Yuliati (2016) bahwa empati 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dimana hal ini 

menunjukkan bahwa sebagaian besar responden menyatakan setuju 

JNE memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, dan 

memiiki jam operasional yang dibutuhkan pelanggan. Penelitian lain 
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dari Masruri (2013) menyatakan bahwa empati berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu : 

H5: Semakin kuat empati yang diberikan, maka semakin tinggi 

kepuasan pelanggan. 

6. Kehandalan merupakan variabel yang memiliki kontribusi paling besar

terhadap kepuasan pelanggan pada JNE Express.

Kehandalan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Purnamawati (2014) menunjukkan 

bahwa kehandalan memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan 

pelanggan GraPari Telkomsel Samarinda. Kehandalan disini merupakan 

sejauh mana karyawan cepat dalam memahami dan mengatasi 

permasalahan pada pelanggan. Kecepatan dan semakin handalnya 

layanan yang konsisten serta bertanggung jawab membuat kredibilitas 

JNE semakin tinggi di mata pelanggan. 

H6: Kehandalan merupakan variabel yang memiliki kontribusi paling 

besar terhadap kepuasan pelanggan pada JNE Express. 




