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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori dan Kajian Pustaka

1. Kepuasan Pelanggan

a. Definisi Kepuasan Pelanggan

Kepuasan (satisfaction) menurut Zeithaml dan Bitner (2003:75)

kepuasan adalah  Respon atau tanggapan konsumen mengenai

pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri

atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang

menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.Menurut Kotler dan

Keller  (2009:139) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang muncul setelah  membandingkan kinerja  yang dipersepsikan

oleh produk atau hasil terhadap ekspetasi mereka .jika kinerja yang

diberikan tidak memenuhi ekspetasi dari pelanggan maka pelanggan

akan merasa tidak puas, namun jika kinerja yang diberikan sesuai

dengan ekspetasi maka pelanggan akan merasa puas dan Jika kinerja

yang diberikan melebihi ekspetasi maka pelanggan akan merasa

sangat puas atau senang. Ekspektasi tersebut bisa berasal dari

pengalaman masa lalu, nasihat seorang teman dan juga bisa dari janji

pemasar.

Tjiptono & Chandra (2011:292) Kepuasan berasal dari bahasa

Latin yaitu “satis dan facio”, satis (berarti cukup baik, memadai)
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dan facio (melakukan atau membuat). Kepuasan dapat diartikan

“upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”.

Tjiptono & Chandra (2011:292) menyatakan bahwa setiap orang

memahami apa itu kepuasan namun untuk mendifinisikannya

sepertinya tidak ada seorangpun yang tahu.  Sedangkan menurut

Ghozali (2014) kepuasan individu pelanggan sangat sulit dicapai

karena pelanggan memiliki keinginan yang berbeda-beda.

Menurut Julianto (2000), kepuasan merupakan suatu tingkat

perasaan konsumen yang diperoleh setelah menikmati sesuatu, apabila

dijabarkan kepuasan konsumen adalah perbedaan antara harapan

konsumen dengan realisasi yang diberikan perusahaan dalam usaha

memenuhi harapan konsumen apabila :

1) Nilai harapan = nilai persepsi,maka konsumen puas.

2) Nilai harapan > nilai persepsi, maka konsumen puas.

3) Nilai harapan < nilai persepsi, maka konsumen tidak puas.

Berdasarkan definisi di atas, maka kepuasan konsumen adalah

perbandingan antara harapan dengan persepsi pelanggan terhadap

produk atau jasa yang muncul setelah  mendapatkan pelayanan yang

sesuai dengan ekspetasi yang diinginkan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen

Lima faktor yang harus diperhatikan oleh

perusahaandalammenentukan kepuasan konsumen(Lupyoadi, 2001:

158)antara lain :
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1) Kualitas produk

Pelanggan akan merasa puas bila hasil mereka menunjukkan

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

2) Kualitas pelayanan atau jasa

Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan

pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.

3) Emosi

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan

produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat

kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena

kualitas dari produk tetapi sosial atau self esteem yang membuat

pelanggan merasa puas terhadap merek tertentu.

4) Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang

lebih tinggi kepada pelanggan.

5) Biaya dan kemudahan

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk

atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.
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c. Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai metode dan

teknik. Paling tidak ada empat metode yang banyak dipergunakan

dalam mengukur kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller

(2012) beberapa macam metode dalam pengukuran kepuasan

pelanggan dirangkum sebagai berikut:

1) Sistem keluhan dan saran

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka

melalui kotak saran atau saluran telepon. Tidak semua pelanggan

yang tidak puas bakal menyampaikan keluhannya. Sangat mungkin

mereka langsung berganti pemasok dan tidak akan membeli

produk/jasa perusahaan yang bersangkutan lagi.

2) Ghost / Mystery Shopping

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai

kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang

ghost shoppers untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa

perusahaan dan pesaing. Mereka diminta melaporkan berbagai

temuan penting berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan

dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing,

sehingga dapat memprediksi kepuasan pelanggan atas produk/jasa

tersebut.
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3) Lost customer analisys

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti

membeli atau yang telah beralih pemasok, hal ini dilakukan untuk

memperoleh informasi penyebab beralihnya  pelanggan

keperusahaan lain, sehingga dapat mengambil kebijakan

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya.

4) Survei kepuasan pelanggan

Metode  survey ini dilakukan melalui telepon atau

wawancara hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuaasan

pelanggan. Sehingga perusahaan akan memperoleh tanggapan

berupa umpan balik langsung dari pelanggan dan memberikan

sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap

mereka.

d. Indikator kepuasan

Indikator Kepuasan pelanggan menurut Lena Elitan (1999),

yaitu :

1) Tidak ada keluhan atau keluhan yang teratasi.

2) Perasaan puas pelanggan pada keseluruhan produk

3) Kesesuaian dengan ekspektasi / harapan pelanggan.
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2. Kualitas Pelayanan

a. Definisi Kualitas Pelayanan

Kotler (2012:49) mendifinisikan bahwa kualitas adalah ciri serta

sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau

tersirat. Kualitas pelayanan menurut Lovelock, dkk. (2011:153)

Kepuasan maksimum yang didapatkan oleh pelanggan yang

melihatnya dengan perspektif yang subjektif dan berorientasi pada

keinginan dan kebutuhan pelanggan yang  berdeda-beda.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas

layanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan yang

diberikan oleh perusahaan berupa kemudahan, kecepatan, hubungan,

kemampuan dan keramah-tamahan yang ditunjukkan melalui sikap

berupa tindakan maupun sifat dalam memberikan pelayanan untuk

kepuasan pelanggan. Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa kualitas layanan adalah perbedaan antara harapan

pelanggan akan suatu layanan dengan persepsi mereka akan layanan

yang mereka terima, Parasuraman, Zeithaini dan L L Berry (Tjiptono,

2001).

b. Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan

Dimensi kualitas layanan menurut penelitian yang dilakukan

Parasuraman dan Zeithaml, berry dalam Lovelock, dkk. (2011:154)
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mengemukakan bahwa kualitas pelayanan memiliki lima dimensi

pokok. Kelima dimensi pokok tersebut meliputi :

1) Bukti fisik (Tangible)

Penampilan unsur fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam

menunjukan sarana prasara fisik perusahaan dan keadaan

lingkungan sekitar perusahaan dengan adanya bukti nyata dari

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.

2) Keandalan (Reliability)

Kinerja yang dapat diandalkan dan akurat yaitu kemampuan

perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dijanjikan

secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan

pelangan yang berarti ketepatan waktu, dapat diandalkan atau

memberikan layanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa

kesalahan, sikap yang simpati degan akurasi yang tingggi.

3) Daya tanggap (Responsiveness)

Kecepatan dan kegunaan yaitu kemampuan perusahaan untuk

membantu memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat

kepada pelanggan, dalam artian kesediaan untuk membantu

pelanggandengan memberikan penyampaian informasi yang jelas

serta menyediakan tempat pelayanan dan sehingga tidak

membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang

jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

4) Jaminan (Assurance)
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Jaminana yaitu kemamuan para pegawai perusahaan untuk

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

Terdiri dari beberapa komponen antara lain,kredibilitas (credibility)

kejujuran yang diberikan oleh perusahaan dalam melakukan

pelayanan kepada pelanggan, keamanan (security) kebebasan dari

bahaya,resiko atau keraguan dalam menggunakan jasa perusahaan,

kompetensi (competence) memiliki keteretampilan dalam dalam

melaksanakan pelayanan dan sopan santun (courtesy) keramahan

karyawan dalam melakukan pelayanan.

5) Empati (Empathy)

Memberikan kemudahan akses dalam melakukan

pelayanan,komunikasi (communication) atau mendengarkan

pelanggan dan menjaga agar mereka terinformasikan dalam bahasa

yang bisa diartikan sehingga dapat memahamai keinginan

konsumenserta memahami kebutuhan pelanggan .

c. Indikator Kualitas Pelayanan

Terdapat lima dimensi utama kualitas pelayanan yang

dikembangkan Parasuraman,dkk dalam Lovelock, dkk. (2011:154).

Indikator Dimensi-dimensi tersebut yakni :

1) Bukti fisik (Tangible) ; dimensi ini meliputi penampilan fasilitas

fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi.

2) Keandalan (Reliability) ; dimensi ini meliputi kemampuan untuk

melakukan pelayanan yang dijanjikan, dapat diandalkan dan akurat
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3) Daya tanggap (Responsiveness) ; dimensi ini meliputi kesediaan

untuk membantu pelanggan dan menyediakan jasa secara cepat

4) Jaminan (Assurance) ;dimensi ini meliputi pengetahuan,

kompetensi, kesopanan, kredibilitas atau sifat dapat dipercaya yang

dimikili karyawan dan  keamanan atau bebas dari bahaya, resiko

ataupun keragu-raguan.

5) Empati (Empathy) ; dimensi ini meliputi kemudahan dalam

melakukan hubungan dengan konsumen , komunikasi yang baik,

perhatian dan memahami pelanggan.

3. Harga

a. Definisi Harga

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah sejumlah

uang yang dibebankan atas suatu produk atau jumlah dari nilai yang

ditukar seorang konsumen atas manfaat–manfaat karena ingin

memiliki atau menggunakan produk. Lenzun et al., (2014:1239)

menjelaskan bahwa harga adalah pernyataan nilai dari suatu produk

yang merupakan elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel.

Menurut Manus dan Lumanauw (2015:697) menyatakan harga

mempunyai peranan penting dalam proses pengambilan keputusan

yaitu peranan alokasi dari harga adalah membantu para pembeli untuk

memperoleh produk atau jasa dengan manfaat terbaik berdasarkan

kekuatan daya belinya. Berdasarkan informasi-informasi tersebut,

dapat dipahami bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan
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untuk mendapatkan pernyataan nilai dari suatu produk atau jasa sesuai

dengan kualitas dan manfaat yang diberikan dengan dipengaruhi oleh

faktor-faktor psikologis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

harga itu sendiri.

b. Indikator Harga

Indikator harga menurut Rondonuwu (2013:722) dan Weenas

(2013:611), yaitu:

1) Keterjangkauan harga

2) Kesesuaian harga dengan kualitas.

3) Daya saing harga

B. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

kerangka konsep berikut ini menjelaskan bahwa variabel kualitas

pelayanan dan variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan,

karena ketika pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan

dan dengan harga sesuai maka akan memberikan dampak positif untuk

perusahaan.

Gambar 2.1.
Hubungan kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara yang belum terbukti

dan digunakan untuk menerangkan suatu fakta. Pengembangan hipotesis dari

Kualitas
Pelayanan

(X1)

Harga

(X2)

Kepuasan
Pelanggan

(Y)
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penelitian ini, dijelaskan dari kerangka penelitian yang menggambarkan

adanya pengaruh dari variabel independen yaitu kualitas pelayanan (X1)  dan

harga (X2)berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan

(Y) pada pelanggan PT. Karya niaga abadi (J&T Ekspress) di Surabaya.

Berdasarkan teori pendukung dan keranga konsep dalam penelitian ini, maka

dapat dihipotesiskan :

1. Kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara parsial terhadap

kepuasan pelanggan

Ada beberapa penelitian yang mendukung kualitas pelayanan dan harga

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, yaitu :

Menurut Masruri (2013) kualitas pelayanan dan harga berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Pt. Tiki Jalur

Nugraha Ekakurir (Jne) di Surabaya.

Menurut Tambunan dan Suryawardani (2015) Kualitas pelayanan

dan harga berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan pelanggan PT.

JNE Perwakilan Kawaluyaan.

Manullang (2008) kualitas pelayanan dan harga secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan

PT.Garuda Indonesia Airlines di bandara polania medan.

Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan dan harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan

pelanggan.



19

: kualitas pelayanan dan harga memiliki pengaruh secara parsial

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung malang

surabaya.

2. Kualitas pelayanan dan harga berpengaruh simultan terhadap

kepuasan pelanggan

Ada beberapa penelitian yang mendukung harga berpengaruh

terhadap kepuasan pelanggan, yaitu :

Menurut noeraini (2016) kualitas pelayanan dan harga secara

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan

pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya.

Purnamasari (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dan harga

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen M2 Fashion Online.

Ehsani Zahra dan Ehsani M Hossein (2016) menyatakan bawah

kualitas pelayanan dan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan Industri

Auto di Iran .

Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan dan harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepuasan pelanggan.

: kualitas pelayanan dan harga memiliki pengaruh secara simultan

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung malang

surabaya.

3. Variabel dominan terhadap kepuasan pelanggan.
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Ada beberapa penelitian yang mendukung kualitas pelayanan dan

harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

Ardhana (2010) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan memiliki

nilai dominan dari pada harga di Bengkel Caesar di Semarang.

Ghozali (2014) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan memiliki

nilai dominan dari pada harga di CV Jaya Samudra jasa pengiriman barang

Surabaya.

Dari penelitian dahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayananlah yang menjadi variabel dominan.

: variabel kualitas pelayanan merupakan variabel dominan

terhadap kepuasan pelanggan J&T Ekspress cabang kampung

malang surabaya.


