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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menyajikan data 

pendukung dari hasil penelitian terdahulu. Berikut adalah tabel dari 

masing-masing penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 

Tabulasi Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitaian 

Annafi Masruri(2013, Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan PT.Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir Surabaya) 

 Variabel Penelitian Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

varibel kualitas pelayanan (X1) dan fasilitas (x2) 

sebagai variabel bebas (X) dan kepuasan 

pelanggan sebagai varibel terikat (Y) 

 Metode penelitian 1. Sampel dan populasi:121 responden 

2. Instrumen:kuisioner 

3. Alat analisis:analisis regresi linear 

berganda 
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1. Hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan pengaruh variabel bebas 

yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati secara 

bersama-sama  berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Hasil pengujian secara parsial 

menunjukkan pengaruh variabel bebas 

yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Variabel yang mempunyai pengaruh yang 

dominan adalah jaminan karena 

mempunyai koefisien determinasi parsial 

yang paling besar. 
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No. Keterangan Uraian 

2. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitaian 

Robiul Hasanah, Dra. Sri Suryoko (2015, 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Tarif Terhadap 

Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan 

Sebagai Variabel Intervening Pada Pengguna Jasa 

DHL Global Forwading di kota Semarang) 

 Variabel Penelitian Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

varibel kualitas pelayanan sebagai variabel bebas 

(X1), tarif sebagai variabel bebas (X2), loyalitas 

pekanggan sebagai varibel terikat (Y), dan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

(Z) 

 Metode penelitian 1. Sampel dan populasi:100 responden 

2. Instrumen:kuisioner 

3. Alat analisis:analisis regresi linear 

berganda 

 Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan kualitas 

pelayanan dan tarif terhadap loyalitas 

pelanggan secara tidak langsung dengan 

melalui variabel kepuasan pelanggan 

sebagai variabel intervening. 

3. Nama Peneliti dan 

Judul Penelitaian 

Imilda Krisnawati (2016,Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Promosi dan Harga terhadap Keputusan 

Pembelian di J&T Ekspress Cabang Nganjuk) 

 Variabel Penelitian Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

varibel kualitas pelayanan, promosi dan harga 

sebagai variabel bebas (X)  dan kepuasan 

pelanggan sebagai varibel terikat (Y) 

 Metode penelitian 1. Sampel dan populasi:40 responden 

2. Instrumen:kuisioner 

3. Alat analisis:analisis regresi linear 

berganda 

 Hasil Penelitian 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kualitas pelayanan, harga dan 

promosi  terhadap keputusan pembelian. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kualitas pelayanan, 

harga dan promosi  terhadap keputusan 

pembelian. 

Sumber : Masruri (2013), Hasanah et al. (2015), Krisnawati (2016) 
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1. Persamaan Penelitian 

a. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Masruri (2013), Hasanah et 

al. (2015), Krisnawati (2016) memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan pada saat ini yaitu, menggunakan 

variabel kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati pada penelitiannya. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2013), Hasanah et al. 

(2015), Krisnawati (2016) memiliki persamaan dengan penelitian 

yang dilakukan pada saat ini yaitu, menggunakan alat analisis 

regresi linier berganda. 

2. Perbedaan Penelitian 

Peneilitian yang permah dilakukan oleh Masruri (2013), Hasanah 

et al. (2015), Krisnawati (2016) memiliki perbedaaan pada objek 

penelitian yaitu perusahaan jasa swasta terdiri PT .Tiki, DHL Global 

Forwarding, dan J&T. 

 

B. Landasan Teori 

1) Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lovelock dan Wright (2007), kepuasan adalah keadaan 

emosional, reaksi pasca-pembelian mereka, dapat berupa kemewahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan dan kesenangan. 

Kepuasan dipengaruhi oleh perbandingan layanan yang dipahami dengan 

layanan yang diharapkan, dan sebagai reaksi emosional jangka pendek 
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pelanggan terhadap kinerja layanan tertentu. Kepuasan pelanggan 

(costumer’s satisfaction) didefinisikan sebagai perbandingan antara 

persepsi pelanggan terhadap jasa yang diterima dan harapannya sebelum 

menggunakan jasa tersebut (Zeithaml dan Bitner, 2003). Kepuasan 

pelanggan merupakan penilaian mengenai keistimewaan produk atau jasa 

itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan pelanggan berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi pelanggan. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan persepsi pelanggan terhadap hasil dari suatu produk 

dengan harapannya. Secara lebih spesifik kepuasan pelanggan 

diartikan sejauh mana anggapan terhadap kualitas produk dalam 

memenuhi harapan pelanggan. Jika kualitas produk lebih rendah jika 

dibandingkan dengan harapan, maka pelanggan tidak puas atau 

kecewa. Sebaliknya, jika kualitasnya sesuai atau bahkan melebihi 

harapan, pelanggan tersebut akan merasa puas. Kepuasan pelanggan 

dapat muncul jika kualitas produk sebanding atau melebihi harapan 

pelanggan sebelum membelinya. 

Dengan demikian, kepuasan pelanggan akan datang dengan 

sendirinya apabila jasa yang dijual perusahaan sesuai atau bahkan 

melampaui apa yang diinginkan pelanggan. Sebaliknya, jika 

kekecewaan pelanggan yang timbul, maka perusahaan telah melakukan 

kesalahan yang merusak citranya. Hal ini akan menimbulkan akibat 
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buruk bagi  perusahaan sebab pelanggan akan meninggalkan 

perusahaan dan menjadi pelanggan dari perusahaan pesaing. Indikator 

untuk mengukur kepuasan pelangan menurut (Yuliami dan Riyasa, 

2007) adalah sebagai berikut: 

1. Kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan 

2. Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan sejenis 

3. Tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. 

Pelanggan memasuki situasi jual-beli dengan harapan-harapan 

tertentu. Pelanggan mempunyai angan-angan tentang perasaan yang 

ingin mereka rasakan ketika mereka menyelesaikan suatu transaksi, 

ketika mereka menggunakan barang yang mereka beli, atau menikmati  

pelayanan yang telah mereka bayar. Mencapai tingkat kepuasan 

pelanggan tertinggi adalah tujuan utama dari pemasaran itu sendiri. 

Pada kenyataannya, akhir-akhir ini, banyak perhatian tercurah pada 

konsep kepuasan “total”, dimana implikasinya adalah mencapai 

kepuasan sebagian saja tidaklah cukup untuk membuat pelanggan setia 

dan kembali lagi. Ketika pelanggan merasa puas dengan pelayanan 

yang didapatkan pada saat bertransaksi dengan penjual jasa dan juga 

puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan, besar kemungkinan 

mereka akan kembali lagi dan melakukan pembelian ulang. Selain itu, 

pelanggan tersebut kemungkinan juga akan merekomendasikan barang 

atau jasa yang sudah mereka beli kepada keluarga maupun kerabat 

dekat tentang perushaan dan produknya, serta kecil kemungkinan 

mereka akan membeli produk dari perusahaan pesaing. 
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Gambar 2.1 Model Kepuasan Pelanggan 

              Sumber : Tjiptono (2000) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) menyatakan bahwa terdapat 

empat perangkat untuk mengukur kepuasan pelanggan,yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran (complain and suggestion system) 

Sebuah perusahaan yang berorientasi pada pelanggannya 

biasanya menyediakan kotak saran/formulir/hot-lines dengan 

nomor gratis sehingga pelanggan dapat menyampaikan 

sarannya atau sebuah keluhan dengan mudah. 

2. Survei kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey) 

Perusahaan melakukan survei secara berkala kepada pelanggan 

di berbagai tempat untuk mengetahui apakah mereka puas 

dengan produk yang ditawarkan perususahaan. Survei ini dapat 

berupa penyebaran kuisioner, wawancara secara langusng, 

melalui telepon, atau melaui e-mail. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh umpan balik atas produk atau jasa yang dijual 
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kepada pelanggan. Dengan cara survei maka pelanggan akan 

menjadi lebih respect terhadap perusahaan karena merasa 

diperhatikan oleh perusahaan penyedia barang atau jasa 

tersebut. 

3. Menyamar berbelanja (ghost shopping) 

Perusahaan menepatkan karyawannya sebagai pembeli 

potensial dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk atau 

jasa yang diberikan sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan dan melaporkan hasil tentang 

kekuatan atau kelemahan ketika membeli produk atau jasa 

perusahaan bahkan produk atau jasa yang dimiliki oleh 

pesaingnya. 

4. Analisis pelanggan yang hilang (customer loss rate analysis) 

Pada perangkat ini perusahaan melakukan suatu analisis 

penyebab hilangnya pelanggan yang berhenti membeli atau 

berganti ke produk atau jasa perusahaan pesaingnya. Perusahaan 

menghubungi secara langsung pelanggannya untuk mengetahui 

penyebab hal tersebut bisa terjadi sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pembuatan perbaikan di masa yang akan 

datang dan mengharapkan loyalitas dari pelanggan terhadap 

barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 
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2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah apabila 

pelanggan merasa apa yang diinginkannya terpenuhi sesuai dengan 

ekspektasinya. Menurut Irawan (2002) ada 5 faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas jika setelah melakukan pembelian 

dan menggunakan produk atau jasa tersebut, kualitas produknya 

baik. Kualitas produk adalah dimensi yang global atau paling tidak 

ada 6 elemen dari kualitas produk, yaitu performance, durability, 

feature, reliability, consistency, dan design. 

2. Harga 

Bagi pelanggan yang sensitif biasanya harga murah adalah 

sumber kepuasan yang paling penting karena mereka akan 

mendapatkan value for money yang tinggi. Komponen ini sangat 

penting bagi beberapa perusahaan dalam menciptakan kepuasan 

pelanggannya. 

3. Service quality 

Komponen ini bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, 

dan manusia. Faktor manusia memiliki kontribusi yang paling 

besar yaitu 70% dan tidak mengherankan jika kepuasan terhadap 

pelayanan biasanya sulit untuk ditiru perusahaan pesaing. 
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4. Emotional factor  

Komponen ini berlaku pada produk yang berhubungan dengan 

gaya hidup seperti mobil, pakaian, kosmetik, dan sebagainya. Rasa 

bangga, percaya diri, simbol sukses adalah bagian dari orang 

penting dan sebagainya adalah contoh emotional value yang 

mendasari kepuasan pelanggan. 

5. Biaya dan kemudahan mendapatkan produk 

Pelanggan akan merasa semakin puas apabila produk atau 

jasa relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk 

dan pelayanan. 

Perusahaan harus mengetahui bobot dari masing-masing faktor 

tersebut dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Faktor harga sangat 

penting bagi perusahaan yang bersifat komoditas. Kualitas pelayanan 

merupakan faktor dominan dalam menciptakan kepuasan pelanggan 

untuk perusahaan jasa seperti rumah sakit, hotel, kantor pos, dan 

sebagainya. Biaya  dan kemudahan mendapatkan produk sangat penting 

untuk produk konsumsi. Produk yang mempunyai distribusi dengan 

cakupan yang luas dan tingkat ketersediaan yang tinggi akan mempunyai 

peluang untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi. 

Kepuasan pelanggan menjadi penting karena pada dasarnya 

perusahaan akan selalu berhadapan dengan dua macam pelanggan yaitu 

pelanggan baru dan pelanggan lama. Untuk mencari pelanggan baru 

selalu diperlukan biaya lebih tinggi daripada mempertahankan pelanggan 



23 
 

lama karena harus membuat media iklan yang lebih  menarik. Terkadang 

perusahaan lebih memilih untuk mempertahankan pelanggan lama karena 

dengan begitu para pelanggan lama yang mendapatkan kepuasan tersebut 

dengan sendirinya akan menceritakan pengalaman positifnya  kepada 

orang lain. 

Perusahaan terkemuka akan mencari cara sendiri untuk 

mempertahankan kepuasan para pelanggannya. Masalah yang sering 

dihadapi dalam hal menciptakan kepuasan pelanggan ialah tingkat 

kepuasan antara yang satu dengan yang lain cenderung berbeda. Hal 

ini terjadi karena adanya beberapa faktor seperti umur, pekerjaan, 

pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat 

ekonomi, budaya, sikap, dan kepribadian. Pelanggan yang merasa 

puas akan kembali membeli dan memberi tahu kepada orang lain 

tentang pengalaman baik yang mereka dapatkan dari produk atau jasa 

tersebut. Kuncinya adalah menyesuaikan harapan pelanggan dengan 

kinerja perusahaan. Perusahaan yang pintar akan memuaskan 

pelanggannya dengan hanya menjanjikan apa yang dapat diberikan, 

kemudian memberikan lebih banyak dari apa yang dijanjikan. 

Mempertahankan kepuasan pelanggan dalam waktu ke waktu akan 

membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini dapat 

meningkatkan keuntungan perusahaan dalam jangka waktu yang 

panjang. Menurut Zeithaml dan Bitner (2003), terdapat berbagai macam 

fakta yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu: 
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1. Aspek barang dan jasa 

Aspek ini sangat berpengaruh signifikan pada kepuasaan pelanggan. 

Pada saat pertama kali melakukan pembelian, maka yang akan 

dilakukan pelanggan adalah melakukan penilaian terhadap fitur 

barang dan jasa tersebut. 

2. Aspek emosi pelanggan 

Emosi atau perasaan dari pelanggan berkaitan dengan suasana hati 

ini dapat memengaruhi persepsinya tentang sebuah barang atau jasa 

terhadap kepuasan yang didapatkan. Jika seorang pelanggan 

memiliki suasana hati senang atau gembira maka akan memunculkan 

persepsi positif pada suatu barang atau jasa. Sebaliknya, jika 

konsumen memiliki suasana hati yang buruk, emosinya akan 

membawa tanggapan yang buruk terhadap suatu barang atau jasa 

yang sedang dinikmatinya walaupun penjual jasa tersebut tidak ada 

kesalahan dalam menyampaikannya.  

3. Aspek pengaruh kesuksesan atau kegagalan jasa 

Aspek ini muncul ketika konsumen telah selesai membeli atau 

menikmati suatu jasa dimana bisa lebih baik atau lebih buruk dari 

harapan konsumen, biasanya pelanggan cenderung mencari 

penyebabnya. Kegiatan pelanggan dalam mencari penyebab suatu 

kesuksesan atau kegagalan suatu jasa ini dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa. 
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4. Aspek persepsi atas persamaan atau keadilan 

Pada aspek ini pelanggan akan bertanya kepada dirinya sendiri tentang 

apakah pelayanan yang didapatkan sama dengan pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan yang lain, apakah pelanggan lain 

mendapatkan perlakukan lebih baik, harga yang lebih mirah,atau 

kinerja jasa yang lebih baik?, apakah sudah mendapatkan perlakuan 

yang baik sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan?. Pemikiran ini 

dapat mengubah persepsinya tentang suatu jasa dan mempengaruhi 

tingkat kepuasaan yang didapatkan konsumen tersebut. 

5. Pelanggan lain, keluarga, dan rekan kerja  

Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan 

adanya orang-orang terdekat yang mencoba merekomendasikan 

suatu jasa, maka akan mempengaruhi persepsi pelanggan tentang 

kinerja jasa tersebut. 

3) Pengertian Jasa 

Perkembangan pemasaran berawal dari tukar-menukar barang 

secara sederhana tanpa menggunakan alat tukar berupa uang ataupun 

logam mulia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka 

semakin dibutuhkan alat yang berlaku untuk umum maka dari itulah 

uang diciptakan. Disamping itu manusia juga memerlukan jasa yang 

mengurus hal-hal tertentu, sehingga jasa menjadi bagian utama dalam 

pemasaran. 
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Di AS presentase peningkatan jasa yang dikonsumsi naik 3,6% 

setiap tahunnya dibandingkan dengan peningkatan konsumsi produk 

barang yang naik hanya 2% setiap tahunnya untuk periode 1970-1985. 

Pengeluaran jasa kebanyakan dilakukan oleh golongan menengah atas. 

Golongan menengah atas menjadi penyumbang terbesar atas kenaikan 

konsumsi jasa di AS. Peningkatan konsumsi jasa akan lebih besar 

ketika digunakan dalam aktivitas yang cukup padat,  karena golongan 

masyarakat ini menuntut untuk mendapat layanan/jasa yang lebih baik 

untuk memaksimalkan kegunaan dari waktu yang terbatas. (Lupiyoadi, 

2013). Definisi jasa (Kotler, 2001) adalah setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Industri jasa 

cukup bervariasi. 

Sektor pemerintah, dengan pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, 

pengadilan, badan pemberi pinjaman, militer, departemen kepolisian, 

kantor pos, sekolah, dan lain-lain. Sektor nirlaba swasta, dengan 

musiumnya, badan amal, gereja, perguruan tinggi, yayasan, dan rumah 

sakit berada di bisnis jasa. Sebagian besar sektor bisnis, dengan perusahaan 

penerbangannya, bank, biro servis komputer, hotel, perusahaan asuransi, 

konsultan, berada di bisnis jasa. Pada sektor manufaktur yang menyediakan 

jasa seperti, akuntan, operator komputer, dll. 

Perbedaan antara barang dan jasa terkadang sulit untuk dilihat 

ataupun dirasakan, hal ini dikarenakan karena pembelian suatu barang 

sering dilengkapi dengan jasa-jasa tertentu dan sebaliknya pembelian 
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suatu jasa sering juga melibatkan barang-barang yang melengkapinya. 

Adapun pengertian jasa menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Rangkuti (2013), jasa merupakan pemberian suatu kinerja 

atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak yang lain. 

Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan 

dimana interaksi antar pemberi jasa dan penerima jasa  

mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

2. Menurut Kotler (2013), jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan 

yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya bersifat itangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa 

berhubungan sengan produk fisik maupun tidak. 

Jadi jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya tidak berupa produk yang berwujud dalam bentuk fisik  

(tangible), yang umunya dikonsumsi pada saat yang sama dengan 

waktu dihasilkan jasa tersebut, dan memberi nilai tambah 

(kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan 

masalah yang dihadapi oleh konsumen. (Lupiyoadi, 2013). 

Definisi jasa oleh  Lupiyoadi (2013) adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan 

kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan  dengan produk 

fisik atau tidak. Perusahaan yang memberikan jasa adalah mereka yang 
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memberikan konsumen produk jasa, yang berwujud maupun tidak, 

seperti transportasi, hiburan, restoran, pendidikan, dll. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan parah ahli, tampak 

bahwa jasa selalu ada dalam berbagai interaksi yang terjadi antara 

pihak konsumen dan pemberi jasa. Jasa juga bukan merupakan suatu 

barang, melainkan suatu proses atau aktivitas dimana berbagai 

aktivitas tersebut tidak berwujud. 

4) Pemasaran Jasa 

Pemasaran jasa tidak sama dengan pemasaran barang atau produk, 

dikarenakan karakteristik produk dan jasa berbeda. Menurut Rangkuti 

(2013), ada beberapa perbedaan antara barang dan jasa adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemasaran jasa lebih bersifat itangible dan immaterial karena 

produknya tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. 

b. Produksi jasa dilakukan saat konsumen berhadapan dengan petugas 

sehingga pengawasan kualitasnya dilakukan dengan segera, hasil 

ini lebih sulit dilaksanakan daripada pengawasan pada produk 

fisik. 

c. Interaksi antara kosnumen dan petugas merupakan hal yang 

penting untuk dapat mewujudkan produk yang dibentuk 

Adapaun beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

manajemen jasa pelayanan (Rangkuti, 2013) adalah sebagai berikut : 
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a. Merumuskan suatu strategi pemasaran 

Hal yang pertama kali harus dilakukan dalam manajemen jasa 

pelayanan yaitu menyusun atau merumuskan strategi pelayanan 

yang akan diberikan kepada konsumen. Perumusan strategi 

pelayanan ini dilakukan dengan merumuskan apa bidang usaha 

perusahaan, siapa pelanggan perusahaan, dan apa yang bernilai 

bagi perusahaan. 

b. Mengkomunikasikan kualitas kepada pelanggan 

Setelah menyusun atau merumuskan strategi maka akan 

dikomunikasikan strategi tersebut kepada pelanggan. Hal ini dapat 

membantu pelanggan agar tidak salah menafsirkan tingkat 

kepentingan yang akan diperolehnya.  Pelanggan perlu mengetahui 

tentang macam dan tingkat pelayanan yang akan diperolehnya 

secara jelas dan rinci. 

c. Menetapkan suatu standar kualitas secara jelas 

Meskipun untuk menetapkan suatu standar kualitas pada produk 

jasa sulit dilakukan karena pelayanan menggunakan jasa yang 

sama akan berbeda-beda pada setiap konsumennya. Hal ini perlu 

diusahkan agar setiap calon konsumen mengetahui dengan jelas 

tingkat kualitas yang harus dicapai. 

d. Menerapkan pelayanan yang efektif 

Dalam melayani konsumen, produsen jasa perlu memperhatikan 

metode dan produser yang jelas untuk memenuhi kebutuhan 
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pelanggannya secara tepat. Hal ini dilakukan karena untuk 

menghadapi konsumen tidak hanya membutuhkan sikap yang 

ramah. 

e. Karyawan yang berorientasi pada kualitas pelayanan 

Karyawan yang terlibat dalam melakukan jasa pelayanan harus 

mengetahui secara jelas standar kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen. Karena itu perusahaan penyedia jasa harus 

melakukan rekruitmen karyawan yang tepat dan melakukan 

pengawasan secara terus menerus bagaimana  pelayanan tersebut 

disampaikan kepada pelanggan. 

f. Survey tentang kepuasan dan kebutuhan pelanggan 

Konsumen adalah pihak yang akan menentukan kualitas dari 

sebuah jasa yang sudah dirasakannya. Oleh karena itu, perusahaan 

perlu mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan 

dan kebutuhan pelanggan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. 

Informasi dari pelanggan yang merasa puas atas layanan jasa yang 

diberikan dapat diketahui melalui survei secara periodik dan 

sistematis. 

5) Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2011), kualitas pelayanan adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas 

pelayanan adalah kesesuaian dan derajat kemampuan untuk 
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digunakan dari keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang 

disediakan dalam pemenuhan harapan yang dikehendaki konsumen 

dengan atribut atau faktor yang meliputi: bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan dan empati. 

 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 sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

 Zeithaml (2003) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

berfokus terhadap evaluasi yang mencerminkan persepsi pelanggan 

dari dimensi yang spesifik tentang pelayanan. Kualitas pelayanan 

merupakan komponen dari kepuasan pelanggan. Dalam hal ini 

bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 Rangkuti (2002) menandaskan bahwa kualitas pelayanan 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kepuasan 

pelanggan. Jadi dari beberapa teori yang ada kesimpulannya bahwa 

kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Teori ini digunakan dalam 

penelitian karena mampu mengakomodasi dan mewakili obyek-

obyek kualitas produk atau jasa yang diteliti. 
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6) Dimensi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa  tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang 

perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian 

pelanggan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi pelayanan, 

perusahaan harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dengan 

memperhatikan komponen kualitas jasa . 

Untuk mengetahui kualitas yang ditawarkan perusahaan itu baik, 

maka pelanggan perlu menilai mutu jasa tersebut. Menurut 

Parasuraman et al. (1988), terdapat beberapa dimensi pengukuran 

untuk menilai mutu jasa adalah sebagai berikut : 

1. Tangible (kasat mata), untuk mengukur penampilan fisik, 

peralatan, karyawan, serta sarana komunikasi. Bukti langsung 

meliputi penampakan dari fasilitas penyedia jasa meliputi gedung, 

peralatan, desain interior dan eksterior, penampilan dari karyawan 

perusahaan, dll. Sebuah perusahaan mempunyai fasilitas yang 

lengkap serta gedung yang memadai akan mempengaruhi 

keputusan pembelian yang dilakukan calon konsumen. Konsumen 

selalu mencoba untuk menilai suatu pelayanan sebelum mereka 

membeli. Karena konsumen tidak mampu merasakan atau melihat 

jasa sebelum membeli atau memakainya, maka mereka akan 

mendasarkan penilaian mereka terhadap semua benda-benda yang 

berhubungan dengan perusahaan jasa tersebut. 
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2. Reliability (kehandalan), menunjukkan seberapa jauh penyedia jasa 

sanggup memberikan pelayanan atau jasa sama seperti yang telah 

dijanjikan secara akurat dan tepat. Dalam mencari dan menerima 

informasi kecepatan tergantung dari kemampuan teknologi 

peralatan yang digunakan untuk mengakses sumber informasi. 

Secara sadar atau tidak sadar budaya kerja dan budaya komunikasi 

sudah sangat bergantung kepada teknologi yang dapat memberikan 

hasil yang cepat dan akurat. 

3.  Assurance (jaminan), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan 

karyawan serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan. 

Jaminan meliputi courtesy ,credibility (kredibilitas), dan security 

(kemanan). 

4. Responsiveness (ketanggapan), untuk membantu memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dengan cepat. Dalam hal ini penyedia 

jasa menunjukkan kemauan dan komitmen untuk membantu 

pelanggan dalam memberikan jasa atau informasi yang dibutuhkan 

oleh pelanggan tersebut. Responsiveness bukan hanya tentang 

cepatnya suatu pelayanan yang diberikan, akan tetapi juga 

kemauan dari penyedia jasa dalam membantu konsumennya. 

5. Emphaty (empati), untuk mengukur pemahaman karyawan 

terhadap kebutuhan konsumen serta perhatian yang diberikan oleh 

karyawan. Empati meliputi acces, communication, dan 

understanding customer. Kemampuan berkomunikasi para 



34 
 

karyawan dengan baik untuk menjelaskan mengenai pelayanan 

yang disediakan akan memberikan dampak positif dari penilaian 

konsumen. 

7)  Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

Dalam meningkatkan kualitas jasa, ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan (Tjiptono, 2004), yaitu : 

1. Mengidentifikasi Determinasi Utama Kulitas Jasa 

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya untuk memberikan 

kualitas yang terbaik kepada para pelanggannya. Untuk itu 

dibutuhkan identifikasi determinan utama kualitas jasa dari sudut 

pandang pelanggan. Oleh karena itu langkah pertama yang perlu 

dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi 

determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran. Langkah 

selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperkirakan penilaian 

yang diberikan pasar sasaran terhdap perusahaan dan pesaing 

berdasarkan determinan-determinan tersebut. 

2. Mengelola Harapan pelanggan 

Tidak jarang perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan bertujuan agar calon konsumen 

terpikat. Hal seperti itu dapat menjadi bumerang bagi perusahaan. 

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula 

harapan dari pelanggan yang akan menambah peluang tidak dapat 

terpenuhinya harapan pelanggan yang sudah dijanjikan perusahaan. 
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3. Mengelola Bukti (Evidence) Kualitas Jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa berguna untuk memperkuat 

persepsi pelanggan selama mengkonsumsi dan sesudah jasa 

diberikan. Oleh karena itu jasa merupakan suatu kinerja dan dapat 

dirasakan sebagaimana halnya barang, maka pelanggan cenderung 

memperhatikan faktor-faktor tangibles yang berkaitan dengan jasa 

sebagai bukti kualitas jasa tersebut. 

4. Mendidik Konsumen Tentang Jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan 

upaya yang sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas 

jasa. Pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil 

keputusan lebih baik. 

5. Mengembangkan Budaya Kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang 

menghasilkan lingkungan kondusif bagi pembentukan kualitas 

secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, 

keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang 

meningkatkan kualitas jasa. 

6. Menciptakan Automating Quality 

Adanya otomatisasi dapat meningkatkan variabilitas kualitas 

jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang 

dimiliki. Sebelum melakukan otomatisasi perusahaan perlu 

melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian 
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yang memerlukan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan 

otomatisasi. Perlu dihindari otomatisasi yang mencakup 

keseluruhan jasa. 

7. Menindaklanjuti Jasa 

Minandaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-

aspek jasa yang perlu ditingkatkan. Perusahan perlu mengambil 

inisiatif untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa 

yang diberikan. Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan 

untuk berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan atau keluhan 

mereka. 

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa 

Sistem informasi kualitas jasa adalah sistem yang 

menggunakan berbagi pendekatan riset secara sistematis untuk 

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa yang 

mendukung pengambilan keputusan oleh pelanggan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu 

teori berhubungan antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi terhadap 

masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan tinjuan pustaka dan penelitian 

terdahulu diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran penelitian ini 

pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Kerangka Penelitian 

Sumber : Dikembangkan oleh penelitian ini, 2018. 

D. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam 

suatu penelitian. Oleh karena itu, hipotesis perlu dibuktikan kebenarannya melalui 

data yang sudah dikumpulkan. Berdasarkan kerangka pikir, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Secara Parsial 

a. Pengaruh Tangible (Bukti Fisik)  terhadap Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ida Ayu Inten Surya Utami 

et al. (2015) menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan yaitu 

Bukti Langsung (X1) 

Kehandalan (X2)

Daya Tanggap (X3)

Jaminan (X4)

Empati (X5)

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Dimensi Kualitas Layanan 
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tangible (X1) secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kepuasan pelanggan. Bukti langsung yang meliputi penampakan dari 

fasilitas, gedung, peralatan dan penampilan karyawan perusahaan. 

Sebuah perusahaan yang mempunyai fasilitas yang lengkap serta 

gedung yang memadai akan mempengaruhi evaluasi konsumen 

terhadap kualitas layanan yang diberikan perusahaan tersebut. 

Konsumen selalu mencoba untuk menilai suatu layanan sebelum 

mereka membeli, mereka tidak mampu untuk melihat jasa itu sendiri, 

mereka akan mendasarkan penilaiannya terhadap semua benda-benda 

yang berasosiasi dengan jasa itu sendiri. Hasil penelitian Masruri 

(2013) menunjukkan tangible secara parsial berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Kusuma Wijayanto (2015) menunjukkan bahwa 

tangible secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Dari penelitian terdahulu, maka dapat ditentukan 

hipotesis yaitu: 

H1:Semakin layak fasilitas yang dimiliki perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Pos 

Indonesia cabang Malang. 

b. Pengaruh Reliability (Kehandalan) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang pernah dilakukan Eswika Nilasari et al. (2015)  

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan yaitu reliability (X2) 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
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konsumen pada Dealer PT. Ramayana Motor Sukoharjo. Kehandalan 

menunjukkan seberapa jauh penyedia jasa sanggup memberikan 

layanan atau jasa sama seperti yang telah dijanjikan secara akurat dan 

tepat. Reliability bukan hanya sangat penting untuk masalah-masalah 

yang sangat besar, tapi seringkali jasa yang kecil pun merupakan hal 

yang penting untuk konsumen dalam memberikan evaluasi apakah 

suatu jasa berkualitas tinggi atau rendah. Akibat dari layanan yang 

jelek, perusahaan akan menerima publikasi yang negatif dan hal itu 

menyebabkan berkurangnya konsumen yang akan membeli jasa 

dikemudian hari. Hasil penelitian Afrinda Khoirista et al. (2015) 

menunjukkan bahwa reliability secara parsial berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Ida Ayu Inten Surya Utami et al. (2015) 

menunjukkan bahwa reliability secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari penelitian terdahulu, 

maka dapat ditentukan hipotesis yaitu: 

H2:Semakin handal layanan yang diberikan perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Pos 

Indonesia cabang Malang. 

c. Pengaruh Responsiveness (DayaTanggap) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang  pernah dilakukan oleh Kusuma Wijayanto (2015) 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan yaitu responsiveness 

(X3) secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
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kepuasan nasabah. Daya tanggap menunjukkan kemauan dan 

komitmen dari penyedia jasa untuk membantu pelanggan dalam 

memberikan jasa pada waktu yang tepat. Responsiveness bukan hanya 

menyangkut dari cepatnya suatu layanan yang diberikan, tetapi juga 

kemauan dari penyedia jasa atau karyawan dalam membantu 

konsumen. Hasil penelitian Kadek Indri Novita Sari Putri et al. (2011) 

menunjukkan bahwa responsiveness secara parsial terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Ida Ayu Inten Surya Utami et al. (2015) 

menunjukkan bahwa responsiveness secara parsial berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Dari penelitian 

terdahulu, maka dapat ditentukan hipotesis yaitu: 

H3:Semakin responsif  daya tanggap yang diberikan oleh 

perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan 

pada PT. Pos Indonesia cabang Malang.  

d. Pengaruh Assurance (Jaminan) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Dea Daulika et al. (2015) 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan assurance (X4) secara 

parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Jaminan meliputi kompetensi, courtesy, credibility 

(kredibilitas) dan security (keamanan). Kompetensi terdiri dari 

keahlian dan pengetahuan dari para karyawan dalam memberikan 

layanan. Courtesy meliputi kesopanan dan keramahan dari karyawan 
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terhadap konsumen. Kredibilitas menyangkut reputasi suatu 

perusahaan. Hasil penelitian dari Eswika Nilasari et al. (2015) 

menunjukkan bahwa assurance secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Penelitian yang pernah dilakukan oleh  

Afrinda Khoirista et al. (2015) menunjukkan bahwa assurance secara 

parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dari penelitian terdahulu, maka dapat ditentukan hipotesis 

yaitu: 

H4:Semakin kuat jaminan yang dijanjikan oleh perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada PT. Pos Indonesia 

cabang Malang. 

e. Pengaruh Emphaty  (Empati) terhadap Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kadek Indri Novita Sari 

Putri et al. (2011) menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan yaitu 

emphaty (X5) secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Kemampuan berkomunikasi para 

karwayan untuk menjelaskan dengan baik mengenai layanan yang 

disediakan akan memberikan dampak positif terhadap penilaian 

konsumen. Yang perlu diperhatikan lagi adalah mengerti keinginan 

konsumen. Hasil penelitian Annafi Masruri (2013) menunjukkan 

bahwa salah satu variabel kualitas layanan yaitu emphaty secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh  Eswika Nilasari et al. (2015) 
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menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dari salah satu 

variabel kualitas layanan yaitu emphaty terhadap kepuasan konsumen.  

Dari penelitian terdahulu, maka dapat ditentukan hipotesis yaitu: 

H5:Semakin tinggi empati yang diberikan oleh perusahaan, 

maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen pada PT. Pos 

Indonesia cabang Malang. 

2. Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan Secara

Simultan

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Afrinda Khoirista et al. (2015) 

pada Pelanggan Fedex Express Surabaya menunjukkan bahwa variabel 

kualitas layanan yang terdiri dari tangible (X1), reliability (X2), 

responsiveness (X3), assurance (X4), dan emphaty( X5) secara simultan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil 

Penelitian Dea Daulika et al. (2015) menunjukkan bahwa variabel kualitas 

layanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty 

secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Penelitian Afrinda Khoirista et al. (2015) 

menunjukkan bahwa dimensi kualitas layanan yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty secara simultan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari penelitian 

terdahulu, maka dapat ditentukan hipotesis yaitu: 

H6:Dimensi kualitas layanan secara simultan mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan PT. Pos Indonesia cabang Malang. 


