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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu sesuai dengan variabel yang 

di teliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai dimensi-dimensi 

kualitas layanan yang dijelaskan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis tahun 

dan Judul  

Variabel Alat 

analisis 

Hasil Penelitian 

1. Dewi Zulvia 

2014 

“Pengaruh 

Dimensi 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Studi pada 

Bengkel Auto 

2000 Padang”. 

Independen:  

Bukti fisik 

Kehandalan 

Daya 

Tanggap 

Jaminan 

Empati 

 

Dependen : 

Kepuasan 

pelanggan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

- Kelima dimensi kualitas 

pelayanan secara 

bersamaan (simultan) 

memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan  

- Kelima dimensi kualitas 

pelayanan secara masing – 

masing (parsial) memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Rachmad Dwi 

Prasojo dan 

Aniek 

Wahyuati 2016 

“Pengaruh 

Dimensi 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

AHASS 0797 

Kencanasari 1 

Surabaya” 

Independen:  

Bukti fisik 

Kehandalan 

Daya 

Tanggap 

Jaminan 

Empati 

 

Dependen : 

Kepuasan 

pelanggan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

- Kelima dimensi kualitas 

layanan berpengaruh 

secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan. 

- Variabel Daya tanggap 

merupakan variabel 

yang paling dominan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Ludi Triaman, 

et al 2017 

“Pengaruh 

Independen: 

Bukti fisik 

Kehandalan 

Analisis 

regresi 

linier 

- Dimensi kualitas jasa 

yang terdiri dari 

kehandalan, tanggap, 
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No Penulis tahun 

dan Judul  

Variabel Alat 

analisis 

Hasil Penelitian 

Variabel 

Dimensi 

Kualitas 

Layanan Jasa 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

Pada Bengkel 

Honda 

AHASS 1464 

Waru Agung II 

Sidoarjo 

Daya 

Tanggap 

Jaminan 

Empati 

 

Dependen : 

Kepuasan 

pelanggan 

berganda jaminan, empati, dan 

nyata secara simultan 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan. 

- Variabel kehandalan, 

tanggap, jaminan, 

empati, dan nyata secara 

parsial mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan . 

- Variabel Kehandalan 

merupakan variabel yang 

paling dominan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4. Asadha 

Mercuri 

Gimantoro 

2015 “Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan di 

Bengkel Indah 

Jaya di Sragen 

Independen: 

Bukti fisik 

Kehandalan 

Daya 

Tanggap 

Jaminan 

Empati 

 

Dependen : 

Kepuasan 

pelanggan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

- Kelima variabel secara 

parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

- Variabel yang paling 

dominan berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan adalah variabel 

Kehandalan . 

5. Fatchur 

Rahman dan 

Tri Yuniati 

2014 

“Pengaruh 

Kualitas 

layanan, harga, 

dan lokasi 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

Auto 2000 

Sungkono 

Surabaya 

Independen: 

Kualitas 

layanan, 

harga, dan 

lokasi 

 

Dependen: 

Kepuasan 

pelanggan 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

- Hasil pengujian 

menunjukkan pengaruh 

kualitas pelayanan, harga, 

dan lokasi terhadap 

kepuasan pelanggan 

bengkel Auto2000 Cabang 

Sungkono Surabaya 

adalah positif dan 

signifikan untuk kualitas 

pelayanan dan lokasi, 

sedangkan negatif dan 

signifikan untuk harga. 

Dalam penilitian ini juga 

didapati variabel kualitas 

pelayanan sebagai 
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No Penulis tahun 

dan Judul  

Variabel Alat 

analisis 

Hasil Penelitian 

variabel yang dominan 

dalam mempengaruhi 

kepuasan pelanggan.  

6. Imam 

Haromain dan 

Heru 

Suprihhadi 

2016 

“Pengaruh 

Kualitas 

layanan, harga 

dan, lokasi 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan di 

AHASS Z618 

Independen: 

Kualitas 

layanan, 

harga, dan 

lokasi 

Dependen: 

Kepuasan 

pelangga 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

- Hasil pengujian secara 

parsial menunjukkan 

bahwa variabel kualitas 

layanan, harga, dan lokasi 

masing – masing memiliki 

pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap 

kepuasan pelanggan 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kepuasan 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kepuasan adalah 

perasaan puas, rasa senang, dan kelegaan seseorang dikarenakan 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan seseorang. Kata kepuasan 

(satisfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya cukup bai, 

memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka (Kotler dan Keller, 2009).  
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2. Kepuasan Pelanggan 

a. Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler & Keller (2009) menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan. Kotler & Armstrong (2007) kepuasan 

pelanggan adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi 

harapan pembeli. Jika kinerja produk melebihi harapan pembeli, maka 

pembeli merasa puas. Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang 

muncul ketika produk atau jasa yang dikonsumsi oleh pembeli sesuai 

dengan ekspektasi atau harapan pembeli tersebut sehingga pembeli 

dapat mencapai kepuasan dalam membeli produk atau jasa tersebut.  

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011) kepuasan adalah suatu sikap 

yang diputuskan berdasarkan pengalaman yang didapatkan. Kepuasan 

merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau 

produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan pelanggan 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi pelanggan. 

b. Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2012), terdapat empat metode 

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada para 

pelanggan untuk bisa menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 
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keluhan mereka melalui surat, kartu, saluran bebas pulsa, maupun 

media lainnya. Dengan metode ini maka perusahaan akan memperoleh 

informasi dan dapat menjadi masukan bagi perkembangan perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat mengambil langkah dengan cepat untuk 

bereaksi dan mengatasi permasalahan yang ada. 

2. Ghost Shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara mengutus seseorang untuk 

menjadi pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing, 

kemudian pelanggan tersebut mengamati cara kerja perusahaan pesaing 

dalam hal pelayanan permintaan, penanganan keluhan, dan sebagainya 

kemudian melaporkannya. 

3. Lost Customer Analysis 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau beralih pembelian kepada perusahaan lain. hal ini 

dilakukan untuk menggali dan mengetahui alasan – alasan mereka sehingga 

perusahaan dapat mengambil langkah untuk menyempurnakan produk atau 

jasa yang diberkan dan memperbaiki kebijakannya. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

Penelitian terhadap kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan 

survei, baik melalui telepon atau wawancara langsung. Dengan metode 

ini perusahaan akan memperoleh informasi, tanggapan, dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan. 

 



15 
 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah apabila 

pelanggan merasa apa yang diinginkannya nterpenuhi sesuai dengan 

ekspektasinya. Menurut Irawan (2004) 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 oarang 

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 efisian dalam mendapatkan produk 

dan pelayanan. 

c. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi terhadap produk atau jasa 

yang telah memenuhi harapannya, Menurut Ngatmo dan Bodroastuti 

(2012) indikator pengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 

1) Pelanggan puas dengan layanan yang diberikan 

2) Terpenuhinya harapan pelanggan 

3) Merekomendasikan kepada pihak lain 

4) Akan menggunakan jasa kembali. 

3. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami mengapa 

konsumen melakukan dan apa yang mereka lakukan. Schiffman dan 

Kanuk (2010) menyatakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu 

studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk 
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mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan 

energi). Menurut Kotler (2009) perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, 

menggunakan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi 

lapisan masyarakat dimana dilahirkan dan berkembang. Ini berarti 

konsumen  yang berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang 

berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan 

selera yang berbeda beda sehingga pengambilan keputusan dalam tahap 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2007): 

a. Faktor kebudayaan  

Faktor budaya berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari : budaya, sub budaya, dan 

kelas sosial 

b. Faktor Sosial  

Dalam faktor sosial, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor - 

faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status  

sosial.  

1. Kelompok Acuan  

Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang  

memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung 
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terhadap  sikap  atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang 

berpengaruh langsung dinamakan kelompok keanggotaan, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan  rekan kerja yang berinteraksi secara 

terus - menerus. Kelompok tidak  langsung seperti keagamaan, 

profesi, dan asosiasi perdagangan yang  membutuhkan interaksi 

tidak begitu rutin.  

2. Keluarga  

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi 

kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Orientasi 

keluarga terdiri dari orang tua dan saudara kandung yang 

mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta 

ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Pengaruh yang lebih langsung 

terhadap perilaku pembelian sehari – hari adalah keluarga prokreasi 

yaitu, pasangan dan anak seseorang.  

3. Peran dan Status sosial  

Seseorang berpartisipasi dalam banyak kelompok, keluarga, klub, 

dan organisasi sepanjang hidupnya. Posisi seseorang dalam masing 

- masing kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. 

Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang 

sesuai dengan orang– orang disekitarnya. Masing-masing peran 

membawa status yang mencerminkan nilai umum yang diberikan 

kepadanya oleh masyarakat.  
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c. Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. 

Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup, 

misalnya pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, 

serta nilai dan gaya hidup pembeli.   

d. Faktor Psikologis  

Satu perangkat proses psikologis berkombinasi dengan karakteristik 

konsumen tertentu untuk menghasilkan proses keputusan pembelian. 

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara datangnya rangsangan pemasaran luar dan keputusan 

pembelian akhir. Empat proses psikologis penting yaitu motivasi, 

persepsi, pembelajaran, dan memori secara fundamental memengaruhi 

tanggapan konsumen terhadap berbagai rangsangan pemasaran. 

4. Kualitas layanan 

a. Definisi Kualitas layanan 

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa 

yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Moenir (2010) layanan 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur atau metode 

tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dan merupakan 

sebuah proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. 
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Menurut Kotler dan Keller (2009) Kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Definisi kualitas layanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen.            

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti sampai pada pemahaman 

bahwa kualitas pelayanan adalah bentuk pengukuran terhadap nilai 

layanan yang telah diterima oleh konsumen dan kondisi yang dinamis 

suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

harapan konsumen. 

b. Dimensi Kualitas layanan 

Kualitas suatu jasa tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang 

perusahaan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penilaian pelanggan. Oleh 

karena itu dalam menyusun strategi layanan, perusahaan harus berorientas 

pada kepentingan pelanggan dengan memperhatikan komponen kualitas jasa.  

Untuk mengetahui kualitas yang di tawarkan perusahaan itu baik, 

maka pelanggan perlu menilai mutu jasa tersebut. Menurut 

Parasuraman, et al (1985) terdapat 10 dimensi pokok kualitas jasa yaitu 

Reliabilitas, Responsivitas atau Daya tanggap, Kompetensi, Akses, 

Kesopanan, Komunikasi, Kredibilitas, Keamanan, Kemampuan 

Memahami Pelanggan dan Bukti Fisik. Dalam Riset selanjutnya, 

Parasuraman, et al (1988) menemukan adanya overlapping di antara 
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beberapa dimensi diatas. Oleh sebab itu, Parasuraman, et al (1988) 

menyederhanakan sepuluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi 

pokok. Kompetensi, kesopanan,kredibilitas, dan keamanan disatukan 

menjadi Jaminan (Assurance). Sedangkan akses, komunikasi, dan 

kemampuan memahami pelanggan diintegrasikan menjadi empati 

(Empathy). Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama yaitu: 

1. Tangibles (bukti Fisik) 

Bukti Fisik adalah bukti yang ditampilkan oleh perusahaan baik dari 

segi fisik bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, 

sampai penampilan karyawan. 

2. Reliability (kehandalan) 

Kehandalan adalah kemampuan perusahaan jasa dalam memberikan 

pelayanan yang akurat sesuai dengan harapan pelanggan terkait 

ketepatan waktu yang dianjikan, dan tanpa kesalahan. 

3. Responsiveness (Daya tanggap) 

Ketanggapan adalah seberapa cepat atau responsif suatu pelayanan 

dari perusahaan yang juga diiringi oleh penyampaian yang jelas dan 

mudah dimengerti. 

4. Assurance (Jaminan) 

Jaminan adalah kepastian yang dirasakan dan diperoleh oleh 

pelanggan dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, 

dan pengetahuan dari karyawan dalam pelayanannya, sehingga 

mampu menumbuhkan rasa aman dan percaya dari pelanggan. 
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5. Empathy (Empati) 

Empati adalah perhatian yang tulus dan bersifat pribadi yang 

diberikan kepada pelanggan dengan berusaha memahami kebutuhan 

maupun kesulitan pelanggan, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. 

 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis Penelitian 

Kerangka pikir merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari 

berbagai teori yang telah dijelasan. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui apakah variabel independen Kualitas layanan berpengaruh 

terhadap variabel dependen Kepuasan pelanggan. Model konsep yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.  
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Berdasarkan pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa kualitas layanan 

yang memiliki lima dimensi utama terdiri dari Bukti Fisik, Keandalan, Daya 

Tanggap, Jaminan dan Empati (Parasuraman et al,1988), berdasarkan hasil 

penelitian Ayub dan Seminari (2014) menunjukkan hasil bahwa kualitas 

layanan yang terdiri dari lima dimensi utama memiliki pengaruh secara 

simultan dan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan bengkel. 

Tjiptono (2006) menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Penyedia layanan jasa harus 

memberikan kualitas layanan sebaik mungkin agar hubungan erat dalam hal 

kepuasan pelanggan dapat terjaga dengan baik. 

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu dan pernyataan 

dari beberapa teori, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Dimensi Bukti Fisik  terhadap Kepuasan Pelanggan Secara Parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian Zulvia (2014) ditemukan bahwa 

variabel bukti fisik secara parsial berpengaruh 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 pelanggan terhadap kualitas 

layanan yang diberikan perusahaan tersebut. Sama halnya dengan 

penelitian Prasojo dan Wahyuati (2014) ditemukan bahwa variabel bukti 

fisik berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan.  
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 

H1: Bukti Fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H1: Semakin layak bukti fisik  yang di berikan perusahaan, maka 

akan semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada Bengkel Honda 

Mandalasena Malang. 

2. Pengaruh Dimensi Kehandalan  terhadap Kepuasan Pelanggan Secara Parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian Triaman et al (2017) ditemukan bahwa 

variabel kehandalan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan. Kehandalan menunjukkan seberapa jauh penyedia jasa sanggup 

memberikan pelayanan 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 pelanggan dalam memberikan evaluasi apakah 

suatu jasa berkualitas tinggi atau rendah. Akibat dari pelayanan yang jelek, 

perusahaan akan menerima publikasi yang negatif dan hal itu 

menyebabkan berkurangnya pelanggan yang akan membeli jasa 

dikemudian hari. Sama halnya dengan penelitian Prasojo dan Wahyuati 

(2014) ditemukan variabel daya tanggap berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan.. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 
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H2: Kehandalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H2: Semakin handal layanan yang diberikan perusahaan, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada Bengkel Honda 

Mandalasena Malang. 

3. Pengaruh Dimensi Daya Tanggap terhadap Kepuasan Pelanggan Secara 

Parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian Triaman et al (2017) ditemukan bahwa 

variabel daya tanggap secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan.. 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 pelayanan yang diberikan, tetapi juga kemauan dari 

penyedia jas atau karyawan dalam membantu pelanggan. Sama halnya 

dengan penelitian Prasojo dan Wahyuati (2014) ditemukan bahwa variabel 

daya tanggap berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

Pada penelitian yang lain, Zulvia (2014) menemukan bahwa variabel daya 

tanggap berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 

H3: Daya tanggap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 
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H3: Semakin responsif daya tanggap yang diberikan oleh perusahaan, 

maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada Bengkel 

Honda Mandalasena Malang. 

4. Pengaruh Dimensi Jaminan  terhadap Kepuasan Pelanggan Secara Parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian Triaman et al (2017) ditemukan bahwa 

variabel jaminan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Jaminan meliputi sopan santun karyawan, komunikasi yang 

baik, dan pengetahuan dari karyawan dalam pelayanannya, sehingga 

mampu menumbuhkan rasa aman dan percaya dari pelanggan Sama halnya 

dengan penelitian Zulvia (2014) ditemukan bahwa variabel jaminan 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian 

yang lain, Gimantoro (2015) menemukan bahwa variabel jaminan 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 

H4: Jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H4: Semakin kuat jaminan yang dijanjikan oleh perusahaan, maka 

akan semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada Bengkel Honda 

Mandalasena Malang. 

5. Pengaruh Dimensi Empati terhadap Kepuasan Pelanggan Secara Parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian Gimantoro (2015) ditemukan bahwa 

variabel empati secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Kemampuan berkomunikasi para karwayan untuk menjelaskan 



27 
 

dengan baik mengenai pelayanan yang disediakan akan memberikan 

dampak positif terhadap penilaian pelanggan. Yang perlu diperhatikan lagi 

adalah mengerti keinginan pelanggan. Sama halnya dengan penelitian 

Zulvia (2014) ditemukan bahwa variabel empati berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian yang lain, Triaman 

et al (2017) menemukan bahwa variabel empati berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 

H5: Empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H5: Semakin tinggi empati yang diberikan oleh perusahaan, maka 

akan semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan pada Bengkel Honda 

Mandalasena Malang. 

6. Variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian Triaman dkk (2017) ditemukan bahwa 

dimensi kualitas layanan yaitu kehandalan (reliability) yang berpengaruh 

paling dominan terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian yang lain 

yaitu penelitian Gimantoro (2015) menemukan dimensi kualitas layanan 

yaitu kehandalan (reliability) yang berpengaruh paling dominan terhadap 

kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka di duga hipotesis yang 

pertama sebagai berikut: 
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H6: Kehandalan berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

pelanggan 

H6: Diduga dimensi kualitas layanan yaitu kehandalan (reliability) 

memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan Bengkel 

Honda Mandalasena. 


