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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Analisis tentang Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Pada Rumah Makan di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan pada Rumah Makan di Kabupaten Ngawi (Utomo, Jayanti, 2013).  

Populasi dalam penelitiian ini adalah pelanggan Rumah Makan di Kabupaten Ngawi. 

Jumlah sampel yang dianggap representatif dan mencerminkan ciri dari populasi 

adalah 50 responden. Hipotesis penelitian ini diuji dengan Metode Analisis Korelasi 

Product Moment dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Rumah Makan 

di Kabupaten Ngawi. Hal ini terbukti bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) diperoleh 

sebesar 0,864, sedang hasil t diperoleh t hitung > t tabel (16,22> 2,011), sehingga H0 

ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis yang berbunyi diduga kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Rumah 

Makan di Kabupaten Ngawi terbukti dan diterima kebenarannya. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada metode penentuan sampel dan analisis yang digunakan. 

Kesamaan penelitian ini terletak pada variabel yang sama yakni variabel bebas 

(independent variabel) dengan indikator yang di pakai untuk mengukur kualitas 

pelayanannya bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), ketanggapan  
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(responsiveness), jaminan dan kepastian (assurance), empati (emphaty), sedangkan 

variabel terikat (dependent variabel) yakni kepuasan pelanggan. 

Normasari, Kumadji, & Kusumawati (2013) Analisis tentang Judul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan, Citra Perusahaan Dan Loyalitas 

Pelanggan Survei pada Tamu Pelanggan yang Menginap di Hotel Pelangi Malang, 

menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan  pelanggan, pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra 

perusahaan, pengaruh kualitas terhadap loyalitas pelanggan, pengaruh kepuasan 

pelanggan terhadap citra perusahaan, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan dan pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (explanatory reseach) dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 112 orang responden yang menginap di 

Hotel Pelangi Malang minimal dua kali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah accidental sampling dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Analisis data yang digunakan analisis deskriptif, dan analisis jalur (path analysis). 

Hasil analisis jalur (path analysis) dapat diketahui bahwa: (1) variabel kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan; (2) 

variabel Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Citra 

Perusahaan; (3) variabel Kualitas Pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel Loyalitas Pelanggan; (4) variabel Kepuasan Pelanggan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel Citra Perusahaan; (5) variabel Kepuasan 

Pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Loyalitas  Pelanggan; (6) 



10 
 

 
 

variabel Citra Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Loyalitas 

Pelanggan. Perbedaan penelitian ini terletak pada metode pengumpulan data dan 

metode analisisnya. Kesamaan penelitian ini terletak pada teknik pengambilan sampel 

menggunakan accidental sampling. 

Analisis tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasaan Pelanggan 

dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan survei pada pelanggan Kedai Kober Mie 

Setan Malang menunjukkan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis 

dan menjelaskan bahwa analisis pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan pelanggan dalam 

membentuk loyalitas pelanggan. Jenis penelitian ini menggunakan explanatory research. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 116 orang pelanggan Kedai Kober 

Mie Setan Malang (Indrianingsih, 2015). Teknik pengambilan data menggunakan 

purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara Bukti Fisik (X1) terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Z), Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kehandalan (X2) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Z), Terdapat pengaruh yang signifikan antara Daya 

Tanggap (X3) terhadap Kepuasan Pelanggan (Z), Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Jaminan (X4) terhadap Kepuasan Pelanggan (Z), Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Empati (X5) terhadap Kepuasan Pelanggan (Z), dan Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Kepuasan Pelanggan (Z) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y). 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada teknik pengambilan data, metode 
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pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. Kesamaan penelitian ini terletak pada 

variabel yang digunakan.    

Analisis tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada JNE Cabang Bandung menunjukkan bahwa penelitian tersebut berujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas layanan kepuasan pelanggan baik secara bersama-sama 

ataupun sebagian pada JNE Cabang Bandung (Panjaitan & Yuliati, 2016). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik 

analisa deskriptif dan dengan menggunakan regresi berganda. Sedangkan sampel 

teknik yang digunakan adalah non probability sampel yang menggunakan total 

sampel sebesar 78 orang. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa kualitas layanan 

(X) yang terdiri dari kehandalan, kepastian, kenyataan, empati, dan daya tanggap, 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai (nilai p) 

0.003 < 0.05. Sebagian hasil uji menunjukkan bahwa hanya variabel empati yang 

memiliki sebagian pengaruh dalam kepuasan pelanggan dengan jumlah variabel yang 

signifikan (nilai p) berjumlah 0.021 < 0.05 (Panjaitan & Yuliati, 2016). Perbedaan 

dari penelitian ini adalah terletak pada teknik pengambilan data, metode 

pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. Kesamaan dari penelitian ini adalah 

variabel yang digunakan. 

Analisis tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Studi Kasus di Bossanova Billiar Yogyakarta menunjukkan bahwa penelitian tersebut 

berujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
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konsumen Bossanova Biliard Yogyakarta dan variabel kualitas pelayanan (tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy) yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Bossanova Biliard Yogyakarta. Penelitian 

ini menggunakan metode convenience sampling dengan pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dengan analisis linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tangible, assurance, dan empathy berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen Bossanova Biliard Yogyakarta, sedangkan reliability dan 

responsiveness tidak berpengaruh. Secara simultan variabel tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen Bossanova Biliard Yogyakarta, dengan variabel tangible sebagai 

variabel yang paling dominan pengaruhnya (Hardono, 2016). Perbedaan dari 

penelitian ini yakni terletak pada Teknik pengambilan data, metode pengumpulan 

data, dan analisis yang digunakan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada variabel 

yang digunakan. 

Marismiati & Hadiwijaya (2013) mengnalisis tentang Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap  Kepuasan Pelanggan Jasa BRT Transmusi Palembang 

menunjukkan bahwa penelitian tersebut berujuan untuk menciptakan kepuasan 

pengguna jasa serta ingin mengetahui persepsi pengguna jasa terhadap kualitas yang 

diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan teknik metode pengambilan 

sampel dengan proporsional random sampling dengan metode analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan 



13 
 

 
 

sebagai berikut hasil pengujian Hipotesis kesatu (H1) dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa variabel bukti fisik (tangible) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, jadi dengan demikian hipotesis kesatu (H1) ditolak. 

Hasil pengujian Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

variabel Reliability tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang, 

dengan arah hubungan positif, jadi dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Hasil pengujian Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

variabel Responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang 

dengan arah hubungan positif, jadi dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. 

Hasil pengujian Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

variabel assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang, dengan 

arah hubungan positif, jadi dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil 

pengujian Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa 

variabel empathy tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dengan 

arah hubungan positif, jadi dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. Perbedaan 

dari penelitian ini terletak pada metode pengumpulan sampel. Persamaan dari 

penelitian ini terdapat pada metode analisis data dan variabel yang digunakan.  

Analisa tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Layanan Drive Thru McDonald’s Basuki Rahmat di Surabaya menunjukkan 

bahwa penelitian tersebut berujuan untuk menganalisa pengaruh dari Kualitas 

Layanan terhadap Kepuasan Konsumen pada layanan drive thru McDonald’s Basuki 

Rahmat di Surabaya (Widjoyo, Rumambi, & Kunto, 2013). Dimensi dari Kualitas 
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Layanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangibles. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

non probability sampling, dimana semua populasi tidak memiliki peluang yang sama 

untuk ,menjadi responden dan pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan 

pada peneliti. Metode pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling. 

Alat analisa yang digunakan untuk mengukur pengaruh adalah analisa regresi linear 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles berpengaruh terhadap Kepuasan 

Konsumen pengguna layanan drive thru McDonald’s Basuki Rahmat di Surabaya. 

Sedangkan dimensi yang paling dominan mempengaruhi Kepuasan Konsumen adalah 

responsiveness. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode pengambilan 

sampel. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode analisis data dan 

variable yang digunakan. 

Analisis tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

dan Brand Image pada Rumah Makan Ayam Goreng menunjukkan bahwa penelitian 

ini bertujuan untuk  mengetahui efek dari kualitas pelayanan pada kepuasan 

konsumen dan citra merek dagang (Putritamara, Utami, & Fanani, 2012). Penelitian 

ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Metode penentuan 

sampel yang digunakan adalah dengan teknik non probability sampling dengan 

menggabungkan metode accidental sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, metode analisis faktor, dan metode analisis jalur (path 

analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap restoran 
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ayam goreng adalah positif dan mempengaruhi secara langsung oleh presepsi 

konsumen terhadap pelayanan, persoalan penting pembisnis, dan persepsi terhadap 

kemudahan parkir. Karakteristik konsumen memiliki negatif dan secara langsung 

mempengaruhi pada kepuasan pelanggan konsumen. Dimana persepsi konsumen 

terhadap layanan, persoalan penting pembisnis, dan persepsi terhadap kemudahan 

parkir mempengaruhi imange brand  rumah makan ayam goreng.  

Aini et al (2013) menganalisis tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Studi pada Tamu Hotel Ollino Garden Malang menunjukkan 

bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan jasa di Hotel Ollino Garden malang, mengetahui dan menjelaskan apakah 

terdapat pengaruh kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan 

dengan pelayanan jasa  di Hotel Ollino Garden malang, serta mengetahui dan 

menjelaskan apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan secara dominan terhadap 

kepuasan pelanggan dengan pelayanan jasa  di Hotel Ollino Garden Malang. Metode 

penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah metode berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan menguji 

hipotesis yang sudah ditetapkan. Analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode pengambilan sampel. 
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Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode analisis data dan variable yang 

digunakan. 

Analisis tentang Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) 

Terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan Ayam Nelongso Malang 

menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tiga 

variable independent Customer Relationship Management (CRM) : (1) Komitmen, 

(2) Komunikasi, dan (3) Kualitas Layanan, melalui kepuasan pelanggan. Penelitian 

ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah denagn metode accidental sampling dengan jumlah 

responden 92 orang. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

(Utami, Hufron, & Rachmat, 2017). Perbedaan dari penelitian ini yakni terletak pada 

variabel yang digunakan. Persamaan dari penelitian ini terletak pada teknik 

pengambilan data, metode pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. 

Yunitasari (2016), menganalisis tentang Pengaruh Kualitas Produk, Harga, 

Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Restaurant KFC 

menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk, 

harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Variabel 

independent yang digunakan yaitu produk, harga, dan kualitas pelayanan 

mempengaruhi kepuasan konsumen sebagai var5iabel dependennya. Data penelitian 

diambil menggunakan kuisioner yang diisi oleh responden yang berjumlah 100 orang 

sebagai pembeli produk Kentucky Fried Chicken A. Yani di Surabaya. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah linier berganda. Hasil 
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pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel produk dan harga, berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh signifikan  terhadap kepuasan konsumen. Pihak manajemen disarankan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar para konsumen Kentucky Fried Chiken 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.jika konsumen merasa puas makan 

tingkat penjualan akan meningkat. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada 

variabel yang digunakan. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada metode 

analisis yang digunakan.  

Sebrica et al., 2014 menganalisisi tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan 

Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan Kampoeng Djowo 

Sekatul Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap harga yang sebagai tolak ukur 

kepuasan konsumen. Tipe penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory 

research). Teknik pengumpulan data menggunakan self administrator questionnaire. 

Alat yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen rumah makan Kampoeng Djowo Sekatul. Perhitungan sampel 

menggunakan teknik non probability sampling, jenis yang digunakan adalah 

accidental sampling dengan responden sebanyak 100 orang. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan 

konsumen Kampoeng Djowo Sekatul Kabupaten Kendal, secara parsial kualitas 

pelayanan berpengaruh sebesar 28,8% terhadap kepuasan konsumen,dan harga 
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sebesar 34,9% terhadap kepuasan konsumen. Pengaruh secara bersama-sama antara 

kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen sebesar 36,3% sedangkan 

63,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada 

teknik pengumpulan data. Kesamaan dari penelitian ini adalah terletak pada tipe 

penelitian dengan menggunakan penelitian penjelasan, teknik pengambilan sampel  

menggunakan accidental sampling, dan metode penelitian dengan regresi linier. 

(Hermansyah, Santoso, & Putri, 2014) menganalisis tentang Pengukuran 

Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Produk Olahan Jamur Tiram 

Dengan Metode Servqual (Studi Kasus di CV. Sego Njamoer Outlet Cabang Malang) 

menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan CV. Sego Njamoer, dimensi, dan atribut yang harus 

diprioritaskan dalam upaya peningkatan kepuasan konsumen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen outlet Sego Njamoer cabang Sigura-gura. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangibles. Teknik pengambilan Sample yang digunakan adalah teknik 

pengambilan secara acak (Random Sampling).  Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode Servqual. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

terdapat tiga dimensi yang mampu memberikan kepuasan terhadap konsumen, antara 

lain empathy (0.005), reliability (0.001), dan responsiveness (0.001), sedangkan 

masih terdapat dua dimensi yaitu tangible (-0.014) dan assurance (-0.02) yang belum 

dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen, dan berdasarkan pemetaan melalui 

diagram kartesius diperoleh hasil bahwa empat atribut yang menjadi prioritas utama 
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dalam kinerja yang diberikan ialah pelayan membersihkan nasi dan jamur yang 

bercecer ketika sebelum dan sesudah memasak, pegawai memasang media marketing 

sesuai standar, pegawai membersihkan sampah di sekitar outlet, dan serta 

penggunaan sarung tangan saat mencetak Sego Njamoer. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Kualitas Pelayanan (Jasa) 

Menurut Tjiptono & Chandra, (2011)  kualitas layanan  dapat diartikan 

sebagai upaya kebutuhan dan keinginan konsumen juga sebagai ketetapan dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Adanya faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. 

Apabila jasa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tersebut akan dipersepsikan 

baik atau positif. Jika jasa yang dipersepsikan melebihi jasa yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal, demikian juga sebaliknya apabila 

jasa yang dipersepsikan lebih jelek dibandingkan dengan jasa yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan negatif atau buruk (Tjiptono, 2010). Baik tidaknya 

kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 

harapan pelanggan secara konsisten. Kata Kualitas mengandung banyak arti dan 

makna, setiap orang pasti akan berbeda dalam mengartikannya secara berlainan tetapi 

dari beberapa arti yang dapat kita jumpai memiliki kesamaan walaupun hanya cara 

penyampaiannya saja.  
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2.2.1.1 Dimensi Kualitas Pelayanan (Jasa) 

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang 

perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan. Alat 

untuk mengukur penilaian dan pengukuran kualitas adalah Servqual (Service 

Quality). Servqual ini merupakan skala multi item yang dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas layanan yang meliputi lima dimensi. Zeithmal (2009), 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi service quality adalah : 

1. Tangible (bukti fisik), untuk mengukur fasilitas fisik, lokasi, peralatan, serta 

penampilan karyawan. 

2. Reliability (kehandalan), untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memberikan jasa tepat waktu dan pelayanan yang sama untuk semua pelanggan. 

3. Rersponsivenes (ketanggapan) untuk membantu memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dengan cepat dan tepat serta memberikan informasi yang jelas.  

4. Assurance (jaminan), untuk mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan 

serta sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan.  

5. Emphaty (empati), untuk mengukur pemahanan karyawan terhadap kebutuhan 

konsumen serta perhatian yang diberikan oleh karyawan.  

2.2.1.2 Model Kualitas Pelayanan 

Faktor penentu tingkat kualitas pelayanan adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya dimana keadaan tidak terpenuhi harapan kualitas pelayanan 

dari segi pelanggan, yang sering dinyatakan sebagai Service Quality Gap Model 

(model kesenjangan kualitas pelayanan). Terjadinya Gap (kesenjangan) disebabkan 
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oleh kegagalan pihak penyedia jasa dalam penyampaian pelayanan atau jasa secara 

menyeluruh sesuai dengan dimensi kualitas pelayanan. Lima Gap (kesenjangan yang 

disampaikan (Kotler, 2004) adalah sebagai berikut:  

a. Gap 1 adalah gap antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa didesain dan jasa 

pendukung apa saja yang digunakan pelanggan. 

b. Gap 2 adalah gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas pelayanan 

(jasa). Manajemen mungkin memahami secara tepat tentang keinginan pelanggan 

tetapi tidak menetapkan suatu set standar kinerja spesifik. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa. 

c. Gap 3 adalah gap antara spesifikasi kualitas pelayanan (jasa) dan penyampaian 

pelayanan (jasa). Para petugas mungkin kurang terlatih, tidak mampu atau tidak mau 

memenuhi standar atau mereka dihadapkan pada standar yang berlawanan seperti 

menyediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayani mereka dengan 

cepat. 

d. Gap 4 adalah gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan para petugas perusahaan dan iklan 

perusahaan. Terjadinya ketidakpuasan antara janji yang ditawarkan penyedia jasa 

yang telah dikomunikasikan pada konsumen sehingga muncul perspektif negatif 

terhadap kualitas jasa yang dipersepsikan. 
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e. Gap 5 adalah gap antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan gap 

(kesenjangan) ini terjadi apabila terdapat perbedaan persepsi antara jasa yang 

dirasakan dan jasa yang diharapkan oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama 

maka perusahaan akan memperoleh dampak positif, namun, bila yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan 

bagi perusahaan. 

2.2.2 Kepuasan Pelanggan 

2.2.2.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler et al. (2014) adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia persepsikan 

dibandingkan harapannya. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan konsumen 

sebagai respon terhadap suatu produk barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Secara 

umum kepuasan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil 

yang didapat konsumen dengan keinginan konsumen, layanan atau hasil yang 

diterima setidaknya harus sama dengan harapan konsumen, atau bahkan melebihinya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan 

pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan nilai-nilai 

perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan cara konsumen membandingkan antara 

hasil dan kualitas dari pemakaian atau layanan. Persepsi dari konsumen merupakan 

hal penting dalam menentukan keberhasilan akan penerimaan produk yang dihasilkan 

oleh suatu perusahaan. 



23 
 

 
 

2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan 

Menentukan tingkat tingkat kepuasan pelanggan  terdapat lima faktor utama 

yang harus diperhatikan perusahaan, yakni: 

a. Kualitas produk; Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanana; Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan 

pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan 

c. Emosional; Konsumen akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk atau jasa dengan 

merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

d. Harga; Produk atau jasa yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

e. Biaya; Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk dan jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian akan membahas tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Tingkat Kepuasan Pelanggan Dapoer Mie Galau Malang. Kualitas layanan dapat 

diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen juga sebagai 

ketetapan dalam mengimbangi harapan konsumen.  
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Kepuasan pelanggan dapat ditinjau dengan variabel Servqual, yaitu bukti fisik 

(tangibles),  kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivenes), jaminan 

(assurance), empati (emphaty) terhadap kepuasan pelangan pada Dapoer Mie Galau 

Malang.  

Pada penelitian ini akan menganalisis mengenai 5 variable Servqual tersebut: 

1. Bukti Fisik (Tangibles) 

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang 

digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan 

2. Kehandalan (Reliability) 

Kemampuan Staf memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan 

akurat. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat. 

4. Jaminan (Assurance) 

Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan dan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengenai setiap 

pertanyaan atau masalah pelanggan 

5. Empati (Emphaty) 
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Perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka skema penelitian ini 

adalah : 

(  
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

1. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variable independen (bebas). Variabel dependennya adalah 

kepuasan pelanggan (Y). 

2. Variabel bebas (independen) adalah variable yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah bukti fisik (tangibles),  kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsivenes), jaminan (assurance), empati 

(emphaty). Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa bukti fisik (tangibles) 

(X1), kehandalan (reliability) (X2), daya tanggap (responsivenes) (X3), 

Bukti Fisik (Tangibles) 

X1 

Kehandalan (Reliability) 

X2 

Daya Tanggap (Responsivenes) 

X3 

Jaminan (Assurance) 

X4 

Empati (Emphaty) 

X5 

Kepuasan 
Pelanggan 
(Customer 

Satisfaction) 

Y 
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jaminan (assurance) (X4), dan empati (emphaty) (X5) merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

2.4 Hipotesis 

1. Diduga Kualitas Pelayanan (X) yang terdiri dari variabel Bukti Fisik (X1),

Keandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan (X4), Empati (X5) berpengaruh

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Kepuasan Konsumen (Y).

2. Diduga variabel Bukti Fisik (X1) berpengaru terhadap variabel Kepuasan

Konsumen (Y).

3. Diduga variabel Keandalan (X2) berpengaruh terhadap variabel Kepuasan

Konsumen (Y).

4. Diduga variabel Daya Tanggap (X3) berpengaruh terhadap variabel Kepuasan

Konsumen (Y).

5. Diduga variabel Jaminan (X4) berpengaruh terhadap variabel Kepuasan

Konsumen (Y).

6. Diduga variabel Empati (X5) berpengaruh terhadap nvariabel Kepuasan

Konsumen (Y).

Diduga terdapat variabel bukti fisik (tangiable), kehandalan (reliability), 

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan di Dapoer Mie Galau, Kota 

Malang. 


