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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari peneliti-

penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian ini.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul dan Peneliti Variabel Metode Hasil 

Strategi Promosi, 

Kualitas Produk, 

Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada 

Restoran 

McDonald’s 

Manado. 

Resty Avita 

Haryanto (2013) 

Variabel 

Dependen : 

- Kepuasan

Pelanggan

Variabel

Independen :

-Strategi Promosi

- Kualitas Produk

- Kualitas

Layanan

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah pelanggan 

dari restoran 

McDonald’s 

Manado Data 

sebanyak 100 

yang diperoleh 

dianalisis 

menggunakan 

regresi berganda. 

Hasil penelitian 

menujukkan dari nilai 

hasil uji F secara simultan 

strategi promosi, kualitas 

layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan dikarenakan 

Fhitung > Ftabel . Secara 

parsial strategi promosi 

tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan karena nilai 

hitung Thitung < Ttabel 

sedangkan kualitas 

produk dan kualitas 

layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan karena nilai 

hitung Thitung > Ttabel. 
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Judul dan Peneliti Variabel Metode Hasil 

Analisis Pengaruh 

Promosi dan 

Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan 

pelanggan pada 

Waroeng Spesial 

Sambal Cabang 

Gonilan di 

Surakarta. 

Ryan Agung 

Setiawan (2014) 

 

Variabel 

Dependen : 

-Kepuasan 

Pelanggan 

Variabel 

Independen: 

-Promosi 

-Kualitas 

pelayanan 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah pelanggan 

Woroeng Spesial 

Sambal cabang 

Gondilan 

Surakarta. Data 

sebanyak 50 yg 

di peroleh 

dianalisis 

menggunakan 

regresi berganda. 

Variabel promosi dan 

variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh 

signifikan secara bersama-

sama terhadap kepuasan 

pelanggan dikarenakan 

dari hasil uji yang 

dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel promosi 

dan variabel kualitas 

layanan memiliki nilai 

Fhitung > Ftabel. 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Tingkat Kepuasan 

Pelanggan Dalam 

Berbelanja di Cak – 

Cuk Surabaya 

Ahmad Bari (2014) 

Variabel 

Dependen : 

-Kepuasan 

Pelanggan 

Variabel 

Independen : 

-Kualitas 

Pelayanan 

 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah pelanggan 

Cak-Cuk 

Surabaya. Data 

sebanyak 100 

responden yang 

di peroleh di 

analisis 

menggunakan 

regresi berganda.  

Hasil uji menunjukkan 

variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan dengan 

perolehan nilai koefisien 

korelasi (R) yang 

didukung. Secara parsial 

variabel kualitas 

pelayanan  menunjukkan 

nilai signifikan T < 𝛼 

yang berarti berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan, sedangkan dari 

hasil koefisien 

determinasi parsial (r
2
) 

menunjukkan bahwa 

variabel bebas yang 

mempunyai pengaruh 

dominan adalah empati. 
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Judul dan Peneliti Variabel Metode Hasil 

Analisis pengaruh 

harga, keragaman 

produk dan kualitas 

layanan terhadap 

kepuasan konsumen 

dalam melakukan 

pembelian di baskin 

robbins  

Erlangga Tahta 

Kusumanegara 

(2012) 

Variabel 

Dependen : 

-Kepuasan 

konsumen 

Variabel 

Independen: 

-harga 

-keragaman 

produk 

-Kualitas 

Layanan 

 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah pelanggan 

baskin robbins 

ice cream . Data 

sebanyak 100 

responden yg di 

peroleh 

dianalisis 

menggunakan 

regresi berganda. 

Variabel harga, 

keragaman produk, dan 

kualitas layanan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Variabel yang paling 

dominan adalah variabel 

kualitas layanan dengan 

nilai standardized coefient 

tertinggi. 

Pengaruh promosi dan 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

pelanggan pada rumah 

cantik allamanda 

Surabaya 

Anissa Faradina 

(2016) 

Variabel 

Dependen : 

-Kepuasan 

Pelanggan 

Variabel 

Independen : 

-promosi 

-Kualitas 

Pelayanan 

 

Populasi dalam 

penelitian ini 

adalah pelanggan 

rumah cantik 

alamanda 

Surabaya. Data 

sebanyak 100 

responden yang 

di peroleh di 

analisis 

menggunakan 

regresi berganda.  

Hasil uji menunjukkan 

variabel kualitas 

pelayanan dan promosi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Dimana Thitung >  

Ttabel.dan berpengaruh 

secara bersama-sama. 

Sumber : Haryanto (2013); Ryan (2010); Bari(2014); Kusumanegara (2012); Faradina 

(2016). 

 

B.   Landasan Teori  

1. Kualitas Layanan 

Beberapa definisi menurut para ahli mengenai kualitas layanan, Tjiptono (2004) 

menjelaskan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 
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Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi kualitas pelayanan perusahaan yaitu harapan pelanggan 

(expectation) dan kinerja perusahaan yang dirasakan konsumen (performance). Kualitas 

pelayanan jasa perusahaan dianggap baik dan memuaskan jika jasa perusahaan yang 

diterima melampaui harapan konsumen, jika jasa perusahaan yang diterima lebih rendah 

dari pada yang diharapkan maka kualitas pelayanan jasa perusahaan dipersepsikan buruk. 

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi 

serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan 

makna, masing-masing orang akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa 

definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara 

penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut : 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Wilson didalam Fardiani (2013) menyatakan bahwa terdapat 4 karakteristik pokok 

pada jasa yang membedakannya dengan barang. Keempat karakteristik tersebut meliputi: 

1. Tidak tampak (Intangibility) 

Jasa bersifat intangibility, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba atau didengar 

sebelum dibeli. Konsep intangibility ini sendiri meliputi dua pengertian (Enis dan Cox, 

1988). Kedua pengertian tersebut adalah : 
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a. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 

b. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan atau dipahami secara 

rohaniah. 

2. Tidak terpisahkan 

Suatu jasa tidak dapat dipisahkan dari sumber pemberinya. Pemberian jasa 

membutuhkan kehadiran pemberi jasa, baik berupa alat atau manusia. Jadi produksi dan 

konsumsi terjadi bersama-sama dengan pemberian jasa. 

3. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis bergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa 

tersebut dihasilkan. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Ketidaktahanlamaan jasa tersebut tidak akan menjadi masalah jika permintaannya 

konstan. Tetapi kenyataanya, permintaan konsumen akan jasa sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh faktor musiman. Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut 

Parasuraman (1988) yaitu : 

1) Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya 

adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 
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2) Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3) Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kepedulian dan kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Tingkat ketanggapan atau kepedulian 

tersebut meliputi : 

a) Kesediaan dalam menerima kritik, saran dan komentar yang bersifat pertanyaan 

maupun keluhan. 

b) Adanya sarana komunikasi yang tersedia dan memudahkan pelanggan mengetahui 

informasi tentang layanan yang disediakan perusahaan, misalnya: pemesanan 

melalui telepon (hot line service), atau internet (website/on-line service), papan 

informasi, dll. 

4) Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun. 

5) Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan pelapnggan secara 

spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat. 
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Kualitas jasa/layanan telah banyak dimanfaatkan sebagai strategi bersaing berbagai 

organisasi. Pada prinsipnya, konsistensi dan superioritas kualitas jasa berpotensi 

menciptakan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan memberikan sejumlah 

manfaat seperti : 

1. Terjalin relasi saling menguntungkan jangka panjang antara perusahaan dan para 

pelanggan. 

2. Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, cross-selling, dan 

up-selling. 

3. Loyalitas pelanggan bisa terbentuk. 

4. Terjadinya komunikasi tular positif yang berpotensi menarik pelanggan baru. 

5. Persepsi pelanggan dan publik terhadap reputasi perusahaan semakin positif. 

6. Laba yang diperoleh bisa meningkat. 

 

2. Promosi  

Menurut Tjiptono (2002) promosi adalah pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas persahaan 

dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa promosi 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen secara 

langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan meningatkan volume penjualan melalui 

penciptaan pertukaran dalam pemasaran barang. Tujuan promosi adalah untuk 

memperkenalkan barang hasil produksi, dengan tujuan agar kosumen membeli hasil 
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produksinya. Dengan demikian volume penjualan dapat meningkat dan laba perusahaan 

juga meningkat. Hal ini dapat dicapai oleh suatu perusahaan bila promosi itu kreatif dan 

dijalankan benar-benar tepat sehingga pelaksanaan promosi dapat berhasil slektif 

mungkin.  

Dalam dunia pemasaran, kegiatan memperkenalkan, menyakinkan dan 

mengingatkan kembali manfaat tentang fungsi dan keberadaan sebuah produk terhadap 

pembeli dan pembeli sasaran dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan promosi 

(Akhmad, 2000). Menurut Kotler (2000), promosi adalah bagian dari komunikasi yang 

terdiri dari pesan-pesan perusahaan yang didesain untuk menstimulasi tindakan kesadaran 

(awareness), ketertarikan (interest), dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) 

yang dilakukan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. 

Promosi adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, mendesak, membujuk, 

menyakinkan. Ciri dari komunikasi yang persuasif (komunikasi) adalah ada komunikator 

yang secara terencana mengatur berita dan cara penyampaiannya untuk mendapatkan 

akibat tertentu dalam sikap dan tingkah laku si penerima (target pendengar).(Mursid, 

2008) 

Promosi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan perushaan untuk 

mencoba menyusun komunikasi antara kebaikan produknya dan membujuk para 

pelanggan serta konsumen sasaran untuk membeli produk itu. Menurut Buchari Alma 

(2004) Anatara promosi dan produk tidak dapat dipisahkan, ini dua sejoli yang saling 

berangkulan untuk menuju suksesnya pemasaran. Disini harus ada keseimbangan produk 
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baik sesuai dengan selera konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang tepat akan 

sangat membantusuksesnya acara marketing. 

Adapun bauran promosi menurut Plilip Kotler (2005) adalah sebagai berikut:  

1. Periklanan (Advertising) 

Periklanan adalah semua bentuk penyajian nonpersonal, promosi ide-ide, promosi 

barang atau jasa yang dilakukan oleh sponsor yang dibayar. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan adalah variasi insentif jangka pendek untuk merangsang pembelian 

atau penjualan suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan masyarakat dan Publisitas (Public Relation and Publicity) 

Hubungan masyarakat adalah suatu usaha (variasi) dari rancangan program guna 

memperbaiki, mempertahankan, atau melindungi perusahaan atau citra produk. 

4. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan pribadi atau tatap muka adalah penyajian lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan satu atau beberapa pembeli potensial dengan tujuan untuk 

melakukan penjualan. 

5. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Komnikasi secara langsung yang digunakan dari mail, telepon, fax, e-mail, atau 

internet untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen secara jelas. 
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3. Kepuasan Pelanggan 

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau 

hasil dari expektasi mereka (Kotler & Keller, 2009). Jika kinerja gagal memenuhi 

ekspektasi, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Sedangkan jika kinerja sesuai 

dengan ekspektasi, pelanggan akan puas dan jika kenerja melebihi ekspektasi, pelanggan 

akan merasa sangat puas atau senang. 

Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk 

kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi 

perusahaan.  Semakin berkualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan 

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. Banyak manfaat 

yang diterima oleh perusahaan dengan tercapinya tingkat kepuasan pelanggan yang 

tinggi. Menurut Fornell dalam Lupiyoadi & Hamdani (2006), tingkat kepuasan pelanggan 

yang tinggi dapat menigkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, 

mengurangi sensitifitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan 

pemasaran,  mengurangi biaya operasi yang yang diakibatkan meningkatnya oleh 

meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektifitas iklan, dan meningkatkan 

reputasi bisnis. Sedangkan menurut Tjiptono (2012), kepuasan pelanggan akan 

memberikan manfaat yaitu: 

a. Hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

c. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 
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d. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan. 

e. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 

f. Laba yang diperoleh menjadi meningkat.  

Mengukur kepuasan pelanggan merupakan hal yang diperlukan bagi kelangsungan 

sebuah usaha yang berorientasi pada pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah evaluasi 

purna beli, dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui 

harapan konsumen sedangkan ketidak puasan pelanggan muncul apabila hasil tidak 

memenuhi harapan (Engel 1995).  

Selama ini metode yang sering digunakakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 

adalah metode survey, Menurut Kotler & Keller (2009) perusahaan yang responsive akan 

mengukur kepuasan pelanggan secara langsung dengan melakukan survei berkala jika 

perusahaan tidak dapat menggunakan banyaknya keluhan sebagai ukuran kepuasan 

pelanggan. Perusahaan akan mengirimkan daftar pertanyaan atau menelepon pelanggan-

pelanggan terakhir mereka sebagai sampel acak dan menanyakan apakah mereka sangat 

puas, puas, tidak puas atau sangat tidak puas terhadap berbagai aspek kinerja perusahaan. 

Perusahaan juga meminta pendapat pelanggan tentang kinerja para pesaing 

mereka.Menurut Setiayawati (2009), indikator dalam mengukur kepuasan pelanggan 

dengan metode survey terdiri dari: 

a. Tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan (overall satisfaction) 

b. Kesesuaian produk dan/atau pelayanan yang ditawarkan dengan harapan pelanggan 

(expectation) 
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c. Tingkat kepuasan pelanggan selama menjalin hubungan dengan perusahaan 

(experience)  

 

C. Model Konsep dan Hipotesis 

1.   Kerangka pikir 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan peneltian terdahulu yaitu Resty Avita 

Haryanto (2013) Strategi Promosi, Kualitas Produk, Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada Restoran McDonald’s Manado. Ryan Agung Setiyawan (2014) 

Analisis pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. dan 

penelitian Ahmad Bari (2014) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan 

Pelanggan Dalam Berbelanja di Cak – Cuk Surabaya. Berdasarkan penelitian terdahulu 

tersebut maka diambil kualitas layanan, promosi dan kepuasan pelanggan untuk penelitian 

ini, maka dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan 

dalam gambar berikut ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 H1 

  

   

 H2 

Sumber: Konsep yang dikembangkan untuk penelitian ini 

Kualitas 

Layanan (X1) 

Promosi (X2) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 
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2. Perumusan Hipotesis 

Sebelum dirumuskan hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dikemukakan 

mengenai hipotesis menurut Sugiyono, (2010) pengertian hipotesis adalah : Jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik. Jadi, hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Hubungan antara kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan  

Kualitas layanan dalam suatu organisasi bisnis sangat diperlukan, usaha tanpa 

adanya kualitas layanan tidak mungkin dapat berkembang dengan baik. Kotler (2006) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Karena variabel kualitas pelayanan tersebut diukur 

dengan persepsi, sehingga berpengaruh positif. Sedangkan, menurut Tjiptono (2004) 

kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat di ambil dalam penelitian 

ini adalah : 

H1 : Semakin baiik kualitas layanan yang di berikan Anthem café, maka semakin 

meningkat kepuasaan pelanggan Anthem café.  
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b) Hubungan antara promosi dan kepuasan pelanggan 

Ryan Agung Setiawan (2014) promosi adalah arus informasi atau persuasi satu 

arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sedangkan menurut Kotler (2000), 

promosi adalah bagian dari komunikasi yang terdiri dari pesan-pesan perusahaan yang 

didesain untuk menstimulasi tindakan kesadaran (awareness), ketertarikan (interest), 

dan berakhir dengan tindakan pembelian (purchase) yang dilakukan oleh pelanggan 

terhadap produk atau jasa perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah : 

H2 : Semakin baik penilaian promosi yang diberikan pelanggan Anthem cafe maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan Anthem café. 

 

 

 


