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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya sebagai bahan perbandingan untuk 

mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa hasil dari 

penelitian terdahulu disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

1. Analisis 

Pengaruh Unsur-

Unsur Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan Tamu 

Pada Hotel 

Wisma Jaya 

Pangkalpinang 

(Juhari, 2011) 

Independent: 

- Fisik 

- Kehandalan 

- Ketanggapan 

- Jaminan  

- Empati 

 

Dependent: 

- Kepuasan tamu 

Regresi 

Berganda 

 

Variabel fisik, 

kehandalan, 

ketanggapan, jaminan, 

dan empati secara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

tamu. Variabel 

kehandalan secara 

parsial tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan tamu  

2. Analisis Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Pada 

Hotel Arista 

Palembang. 

(Afrizawati, 

2012) 

Independent: 

- Bukti fisik 

- Kehandalan 

- Daya tanggap 

- Jaminan  

- Empati 

 

Dependent: 

- Kepuasan 

konsumen 

Regresi 

Berganda 

 

Kualitas pelayanan 

yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan 

empati berpengaruh 

secara simultan dan 

parsial terhadap 

kepuasan pelanggan 

Hotel Arista Palembang 

Sumber: Juhari (2011); Afrizawati (2012) 
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Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah:  

(1) Persamaan Penelitian:  

(a) Sama-sama meneliti tentang kepuasan konsumen 

(b) Metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode kuesioner 

dengan menggunakan skala likert.  

(2) Perbedaan Penelitian:  

(a) Juhari (2011) meneliti Pengaruh Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Tamu Pada Hotel Wisma Jaya Pangkalpinang, 

sedangkan pada penelitian yang sekarang akan dilakukan di Hotel 

Kartika Graha Malang. 

(b) Afrizawati (2012), meneliti pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan di Hotel Arista Palembang, sedangkan pada 

penelitian sekarang akan dilakukan di Hotel Kartika Graha Malang. 

 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Kualitas Pelayanan  

1. Pengertian  

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. 

Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan 

service quality yang telah dikembangkan oleh Parasuraman dalam (Lupiyoadi, 

2006:181). 
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Service quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan 

kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service quality dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang 

benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. 

Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, 

yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Tjiptono (2012:152), mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Purnama (2006:9), kualitas 

pelayanan adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau 

layanan menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang 

telah ditentukan atau yang bersifat laten. 

Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas 

layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan (Wisnalmawati, 2005:156). Hal ini berarti 

bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. 

Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti 

pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi 

pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan 

terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang 

bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan (Tasunar, 

2006:44). Oleh karena itu dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, 
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organisasi harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dan sangat 

memperhatikan dimensi kualitasnya (Suratno dan Purnama, 2004:74). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. 

2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Parasuraman dalam (Tjiptono, 2012:174-175), mengemukakan lima 

dimensi pokok untuk mengukur kualitas layanan, yaitu:  

a. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain sebagainya), 

perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan serta penampilan 

pegawainya 

b. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesui dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, 

dan dengan akurat yang tinggi. 

c. Responsiveness atau daya tanggap, yaitu suatu kemauan untuk membantu 

dan kinerja harus sesuai dengan yang memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. 
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Membiarkan konsume menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

d. Assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. 

e. Empathy atau kepedulian, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan memahami keinginan konsumen. Perusahaan diharapkan memiliki 

adanya suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan. 

 

2.2.2 Kepuasan Konsumen  

1. Pengertian  

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan 

tidak puas. Konsep kepuasan konsumen menurut Tjiptono (2008:311) dipengaruhi 

oleh harapan konsumen yang merupakan keinginan dan keuntungan konsumen. Di 

samping itu juga dipengaruhi oleh nilai produk atau manfaat yang dapat oleh 

konsumen jika mengkonsumsi produk tersebut. Pendapat konsumen berkenaan 

dengan apa yang diterimanya disebut sebagai nilai kualitas yang diharapkan. Para 

konsumen akan dipuaskan, jika kualitas aktual yang mereka terima lebih baik dari 

pada yang mereka harapkan. 
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Kepuasan konsumen adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi 

suatu pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya melampaui 

harapan pelanggan. Seperti yang dikemukakan Engel dkk, (2005) bahwa kepuasan 

konsumen adalah respon efektif terhadap pengalaman melakukan konsumsi yang 

spesifik atau evaluasi kesesuaian atau ketidak sesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja actual produk setelah pemakaian. 

Kotler (2007:177) mendefinisikan kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan konsumen puas. 

Jika kinerja melebihi harapan, konsumen amat puas atau senang. Sedangkan 

definisi kepuasan menurut Rangkuti (2004:56), bahwa yang dimaksud dengan 

kepuasan konsumen adalah perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau 

hasil yang dirasakan. 

Mowen dan Minor (2002:89) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen 

(consumer satisfaction) adalah sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan 

konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Kepuasan pelanggan adalah sebagai evaluasi purnabeli, di 

mana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa yang dipilih memenuhi atau 

melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak 

dapat memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah ketidakpuasan (Umar, 

2003:14). Konsumen adalah orang yang membawa kita kepada pemenuhan 

kebutuhannya. Oleh karena itu, adalah pekerjaan kita untuk dapat memperlakukan 
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konsumen yang menguntungkan bagi pelanggan dan juga buat perusahaan. 

(Irawan, 2004:7). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara 

harapan sebelum memakai produk dengan hasil setelah konsumen menggunakan 

atau merasakan kinerja atau manfaat dari produk tersebut. 

2. Mengukur Kepuasan Konsumen 

Setiap orang melakukan pembelian dengan harapan tertentu mengenai apa 

yang akan dilakukan oleh produk atau jasa yang bersangkutan ketika digunakan 

dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan. 

Tjiptono (2008:210), mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan konsumen, yaitu: 

a. Sistem keluhan dan saran  

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi konsumennya untuk 

menyampaikan pendapat atau bahkan keluhan merupakan perusahaan yang 

berorientasi pada konsumen (costumer oriented).  

b. Survei kepuasan pelanggan  

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan konsumen terhadap 

kualitas jasa atau produk perusahaan tersebut. Survei ini dapat dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para 

konsumen. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat mengetahui 

kekurangan dan kelebihan produk atau jasa perusahaan tersebut, sehingga 

perusahaan dapat melakukan perbaikan pada hal yang dianggap kurang oleh 

konsumen.  
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c. Ghost Shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang 

perusahaan (ghost shopper) untuk bersikap sebagai konsumen di perusahaan 

pesaing, dengan tujuan dapat mengetahui kualitas pelayanan perusahaan 

pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai koreksi terhadap kualitas 

pelayanan perusahaan itu sendiri.  

d. Lost customer analysis  

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi kembali 

konsumennya yang telah lama tidak berkunjung atau melakukan pembelian 

lagi di perusahaan tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing.  

Kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

adalah hubungan antara perusahaan dan konsumen jadi harmonis, memberikan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas konsumen dan 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan, reputasi perusahaan menjadi baik dimata konsumen, dan laba yang 

diperoleh menjadi meningkat (Tjiptono, 2008:102). 

Umar (2003), mendefinisikan enam konsep yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan konsumen, yaitu:  

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan. Caranya yaitu dengan menanyakan 

pelanggan mengenai tingkat kepuasan atas jasa yang bersangkutan serta 

menilai dan membandingkan dengan tingkat kepuasan pelanggan 

keseluruhan atas jasa yang mereka terima dari para pesaing.  

b. Dimensi kepuasan pelanggan. Prosesnya melalui empat langkah. Pertama, 

mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. Kedua, 
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meminta pelanggan menilai jasa perusahaan berdasarkan item-item spesifik 

seperti kecepatan layanan atau keramahan staf pelayanan terhadap 

pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai jasa pesaing berdasarkan 

item-item spesifik yang sama. Keempat, meminta pelanggan menentukan 

dimensi-dimensi yang menurut mereka ada di kelompok penting dalam 

menilai kepuasan pelanggan keseluruhan.  

c. Konfirmasi harapan. Pada cara ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun 

disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja actual jasa yang dijual perusahaan.  

d. Minat pembelian ulang. Kepuasan pelanggan diukur berdasarkan apakah 

mereka akan mengadakan pembelian ulang jasa yang sama yang dia 

konsumsi.  

e. Kesediaan untuk merekomendasi. Cara ini merupakan ukuran yang penting, 

apalagi bagi jasa yang pembelian ulangnya relative lama, seperti jasa 

pendidikan tinggi.  

f. Ketidakpuasan pelaanggan. Dapat dikaji misalnya dalam hal complain, 

biaya garansi, world of mouth yang negatif, serta defections. 

Tjiptono dan Chandra (2006:130), mengklasifikasikan enam indikator 

kepuasan konsumen menjadi tiga indikator yang terdiri dari : 

a. Kenyamanan yang dirasakan konsumen pada saat pelayanan diberikan 

b. Keyakinan pelanggan atas pelayanan yang diberikan 

c. Minat untuk selalu menggunakan jasa 

d. Perasaan puas atas perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh karyawan 
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3. Model Kepuasan Konsumen 

Model kepuasan yang diusulkan oleh Parasuraman dkk (1985) menyatakan 

bahwa kualitas produk sama pentingnya dengan kualitas layanan dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Akibatnya, studi ini mempertimbangkan 

kualitas layanan sebagai faktor independen dan menyelidiki pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen. Model kepuasan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Kepuasan Konsumen 

 
Sumber: Lien-Ti Bei dan Yu-Ching Chiao (2001) 

 

Model penelitian ini akan digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian 

yang akan dilakukan di Hotel Kartika Graha Malang, namun faktor harga dan 

loyalitas konsumen tidak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang akan 

dilakukan di Hotel Kartika Graha Malang adalah untuk meneliti menganalisis 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Tangibles dengan Kepuasan Konsumen 

Karena suatu bentuk jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak 

bisa diraba maka aspek wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari 

pelayanan. Konsumen akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu 

kualitas pelayanan. Aviliani dan Wilfridus (1997:10) mendefinisikan wujud fisik 

(tangible) adalah kebutuhan konsumen yang berfokus pada fasilitas fisik seperti 

gedung dan ruangan, tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta penampilan 

karyawan. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi konsumen. Pada 

saat yang bersamaan aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang 

mempengaruhi harapan konsumen. Karena dengan bukti fisik yang baik maka 

harapan konsumen menjadi lebih tinggi.  

Hubungan wujud fisik dengan kepuasan konsumen adalah wujud fisik 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap wujud fisik maka kepuasan konsumen juga akan semakin 

tinggi. Dan jika persepsi konsumen terhadap wujud fisik buruk maka kepuasan 

konsumen juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan Ariani dan 

Rosinta (2010), Abdullah dan Rozario (2010), dan Juhari (2011) menyimpulkan 

bahwa bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2.3.2 Hubungan Reliability dengan Kepuasan Konsumen 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006:182) berpendapat bahwa kehandalan 

(reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan seusai 

dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 



18 

 

dengan harapan konsumen yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua konsumen tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 

yang tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas 

perusahaan. Menurut Aviliani dan Wilfridus (1997:10) kehandalan (reliability) 

adalah pemenuhan janji pelayanan segera dan memuaskan dari perusahaan.  

Hubungan kehandalan dengan kepuasan konsumen adalah kehandalan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi 

pelanggan terhadap kehandalan perusahaan maka kepuasan konsumen juga akan 

semakin tinggi. Dan jika persepsi konsumen terhadap kehandalan buruk maka 

kepuasan konsumen juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hyun-duck dkk (2006), Ahmed dkk (2010), dan Afrizawati (2012) menyimpulkan 

bahwa variabel keandalan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

2.3.3 Hubungan Responsiveness dengan Kepuasan Konsumen 

Responsivenes yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu 

konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tangap, yang meliputi 

kesigapan karyawan dalam melayani konsumen, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi serta penanganan keluhan konsumen. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006:182) menyatakan bahwa daya tanggap 

(responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada konsumen, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Dan membiarkan konsumen menunggu 

merupakan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 
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Berdasarkan banyak studi yang dilakukan, ada satu hal yang sering 

membuat konsumen kecewa, yaitu konsumen sering diping-pong saat 

membutuhkan informasi. Dari staf yang satu dioper ke staf yang lain kemudian 

staf yang lain tidak mengetahui atau menjawab hal apa yang diinginkan oleh 

konsumen. Sungguh pelayanan yang tidak tanggap dan pasti akan membuat 

konsumen merasa tidak puas. Daya tanggap/ ketanggapan yang diberikan oleh 

perusahaan dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen. 

Hubungan daya tanggap dengan kepuasan konsumen adalah daya tanggap 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi 

konsumen terhadap daya tanggap perusahaan maka kepuasan konsumen juga akan 

semakin tinggi. Dan jika persepsi konsumen terhadap daya tanggap buruk maka 

kepuasan konsumen juga akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Bernadine (2005), Supranowo (2009), Juhari (2011), dan Afrizawati (2012) 

menyimpulkan bahwa variabel daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen 

2.3.4 Hubungan Assurance dengan Kepuasan Konsumen 

Kotler (2001:617) mendefinisikan keyakinan (assurance) adalah 

pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopansantunan karyawan dalam 

memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi, kemampuan 

dalam memberikan keamanan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan 

dan keyakinan konsumen terhadap perusahaan.  

Lupiyoadi dan Hamdani (2006:182) menyatakan bahwa assurance 

meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuannya terhadap produk secara 
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tepat, keramahtamahan, perhatian dan kesopanan, ketrampilan dalam memberikan 

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa 

yang ditawarkan dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau pun keraguan. Pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya para 

konsumen kepada perusahaan. 

Jaminan (assurancce) yang mencakup pengetahuan dan ketrampilan para 

pegawai dalam melayani kebutuhan konsumen, etika para pegawai, dan jaminan 

keamanan dari perusahaan atas konsumen saat berkunjung. Adanya jaminan 

keamanan dari suatu perusahaan akan membuat konsumen merasa aman dan tanpa 

ada rasa ragu-ragu untuk melakukan rekreasi, disamping itu jaminan dari suatu 

perusahaan akan berpengaruh pada kepuasan konsumen karena apa yang 

diinginkan konsumen dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu dengan pengetahuan 

dan ketrampilan dari pegawai tersebut. Kesopanan dan keramahan dari pegawai 

akan membuat konsumen merasa dihargai sehingga mereka puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Hubungan jaminan dengan kepuasan konsumen adalah jaminan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi 

konsumen terhadap jaminan yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan 

konsumen juga akan semakin tinggi. Dan jika persepsi konsumen terhadap 

jaminan yang diberikan oleh perusahaan buruk maka kepuasan pelanggan juga 

akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Martin (2009), 

Munusammy dkk. (2010), dan Rachmawati, dkk (2012) menunjukan bahwa 

jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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2.3.5 Hubungan Emphaty dengan Kepuasan Konsumen 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006:182), mendefinisikan empati (emphaty) 

yaitu perhatian dengan memberikan sikap yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan 

konsumen dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang konsumen, memahami kebutuhan konsumen secara spesifik, 

serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi konsumen. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kepedulian yaitu perhatian 

khusus atau individu terhadap segala kebutuhan dan keluhan konsumen, dan 

adanya komunikasi yang baik antara pegawai dengan konsumen. Dengan adanya 

perhatian khusus dan komunikasi yang baik dari pegawai atas konsumen akan 

berpengaruh juga pada kepuasan konsumen, karena konsumen akan merasa 

diperhatikan oleh perusahaan yaitu apa yang dibutuhkan dan dikeluhkannya 

ditanggapi secara baik oleh pihak perusahaan. 

Hubungan kepedulian dengan kepuasan konsumen adalah kepedulian 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi 

konsumen terhadap kepedulian yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan 

konsumen juga akan semakin tinggi. Dan jika persepsi konsumen terhadap 

kepedulian yang diberikan oleh perusahaan buruk maka kepuasan konsumen juga 

akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2006), Nai-Hwa 

dkk. (2008), dan Munusammy dkk. (2010) menunjukan bahwa variabel empati 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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2.4 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran atau sering disebut juga kerangka konseptual adalah 

jawaban yang bersifat sementara dari tujuan teoritis yang mencerminkan 

hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:49) 

kerangka konseptual merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, dalam hal ini yaitu 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Dimensi 

kualitas pelayanan berdasarkan Tjiptono (2012:174-175) yang terdiri dari 

tangible; reliability; responsiveness; assurance; dan emphaty, sedangkan 

kepuasan konsumen berdasarkan Tjiptono dan Chandra (2006:130) dengan 

indikator: keyakinan pelanggan atas pelayanan yang diberikan, berminat untuk 

kembali menginap, dan perasaan puas atas perhatian serta pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan. Secara sistematik, kerangka pikir pada penelitian ini 

dapat dilihat pada sajian gambar 2.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

Sumber: Peneliti, 2016 

 

Kepuasan Konsumen 

(Y) 

Tangible (X1) 

Kualitas Pelayanan (X): 

Realibility (X2) 

Responsiveness (X3) 

Assurance (X4) 

Empathy (X5) 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan (Sugiyono, 2010:96). Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka 

pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir, maka dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh secara simultan dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri

dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) terhadap

kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang.

2. Terdapat pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan (yang terdiri dari

tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty) terhadap

kepuasan konsumen Hotel Kartika Graha Malang.

3. Diduga variabel assurance yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen Hotel Kartika Graha Malang.


