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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti & Judul Variabel yang 

Diteliti 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Nama: 

DwiAryanidanFebrinaRosinta 

Judul: 

Pengaruh Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

dalam Membentuk Loyalitas 

Pelanggan pada mahasiswa 

FISIP UI (2010) 

 kualitas 

layanan 

 kepuasan 

pelanggan  

 loyalitas 

pelanggan. 

 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

Kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap 

penciptaan loyalitas pada 

mahasiswa FISIP UI yakni 

sebesar 91% dan sisanya sebesar 

9% dije-laskan oleh faktor lain 

2. Nama 

:MoldenElradoH,SrikandiK

umadjidanEdyYulianto 

Judul : 

Pengaruhkualitaspelayanant

erhadapkepuasan, 

kepercayaandanloyalitas 

(survey padapelanggan 

yang menginap di 

jambuluwukbatu resort 

kotabatu) 

(2014) 

 Kualitas 

pelayanan 

 Kepuasan 

pelanggan 

 Kepercayaan 

pelanggan 

 Loyalitas 

pelanggan 

Path 

Analysis 

Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan; 

Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Kepercayaan; 

Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas; 

Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepercayaan,  

Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas, variabel 

Kepercayaan berpengaruh signi-

fikan terhadap Loyalitas; 

Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas 

yang dimediasi melalui Kepuasan 

dan Kepercayaan 

3. Bayu Putra Prayoga, Ni 

Made Wulandari dan Alit 

Suryani 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan pada Ramayana 

Departement Store di Kota 

Denpasar (2014) 

 Kualitas 

layanan 

 Kepuasan 

pelanggan 

 Loyalitas 

pelanggan 

Path 

Analysis 

Kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan, kualitas 

pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, kepuasan pelanggan 

pelanggan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadaployalitas 

pelanggan di Ramayana 

Departemen Store. 
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Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dalam penelitian ini, yaitu 

sama-sama meneliti mengenai kualitas layanan (service quality). Perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu pada objek yang akan diteliti, indikator variabel yang 

digunakan dan alat analisis yang digunakan. Selain itu pada penelitian yang akan 

dilakukan lebih spesifik meneliti mengenai komponen kualitas layanan tanpa 

meneliti pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

 

B. Kualitas Layanan 

1. Definisi Kualitas Layanan 

Terdapat definisi kualitas layanan yang dikemukakan para ahli. Pada 

prinsipnya, definisi kualitas layanan berfokus pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan (Tjiptono, 2014:268). Menurut Wyckof 

dalam Tjiptono (2014:268), kualitas layanan merupakan tingkat keunggulan 

(excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2016:125) Lewis & Booms 

merupakan pakar yang pertama kali mendefinisikan kualitas layanan 

sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspetasi pelanggan. Berdasarkan definisi ini, kualitas 

layanan bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 
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pelanggan. Dengan demikian terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas layanan yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dirasakan/dipersepsikan (perceived service). Apabila perceived service 

sesuai dengan expected service maka kualitas layanan yang bersangkutan 

akan dipersepsikan baik atau positif. Jika perceived service melebihi 

expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas 

ideal. Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan 

expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan negative atau buruk. 

Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten.Kualitas layanan yangmemuaskan akan memberikan gambaran 

yang baik terhadap perusahaan. Sebaliknya bilamengecewakan, kesan yang 

diterima nasabah akan buruk. Selain itu pula apabila kualitaslayanan yang 

baik benar-benar dilaksanakan, maka dapat dipergunakan sebagai salah 

satucara untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan 

pengembangannya. 

2. Dimensi Kualitas Layanan 

Pengukuran service quality didasarkan pada skala multi-item yang 

dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta gap 

diantara keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas jasa. Melalui 

serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industry jasa, 

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2016:136) 

berhasil mengidentifikasn sepeuluh dimensi pokok kualitas jasa: 
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a. Reliabilitas meliputi dua aspek utama yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (depenability). Hal ini berarti 

perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal 

(right the first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal 

(misalnya menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), 

menyimpan data (recard) secara tepat dan mengirimkan tagihan yang 

akurat. 

b. Responsivitas atau daya tanggap yaitu kesediaan dan kesiapan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa 

secara cepat. Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu layanan, 

pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali 

pelanggan dan penyampaian layanan secara cepat. 

c. Kompetensi, yaitu penguasaan ketrampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan ketrampilan 

karyawan kontak, pengetahuan dan ketrampilan personil dukungan 

operasional dan kapabilitas riset organisasi. 

d. Akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas 

jasa mudah dijangkau, waktu emngantri atau menunggu tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi (contohnya 

telepon, surat, email, fax dan seterusnya) dan jam operasi nyaman. 
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e. Kesopanan (courtesy) meliputi sikap santun, respek, atensi dan 

keramahan para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator telepon, 

bell person, teller bankdan lain-lain).  

f. Komunikasi, srtinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan 

dalam bahasa yang mudaj mereka pahami serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan 

mengenai jasa/layanan yang ditawarkan, biaya jasa trade-off antara jasa 

dan biaya serta proses penanganan masalah potensial yang mungkin 

timbul. 

g. Kredibilitas yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak 

dan interaksi dengan pelanggan (hard selling versus soft selling 

approach). 

h. Keamanan (security) yaitu bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan. 

Termasuk didalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety), 

kreamanan financial (financial security), privasi dan kerahasiaan 

(confidentiality). 

i. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami 

pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individu dan mengenal pelanggan regular . 

j. Bukti fisik (tangibles) meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil dan bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, 

kop surat dan lain-lain). 
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Dalam riset selanjutnya, Parasuraman et al menemukan adanya 

overlapping di antara beberapa dimensi di atas. Oleh sebab itu mereka 

menyederhanakan sepeluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi pokok. 

Dengan demikian terdapat lima dimensi utama kualitas jasa yang disebutkan 

dalam Tjiptono (2014:282) meliputi: 

1. Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

risiko, atau keragu-raguan. 

4. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahanan atas kebutuhan 

individual para pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, kualitas pelayanan dapat dijelaskan 

sebagai persepsi pelanggan terhadap perbedaan antara pelayanan yang 

diharapkan dengan kinerja aktual yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan.Penilaian kualitas layanan yang disediakan oleh perusahaan 

didasarkan menurutpentingnya oleh pelanggan terhadap lima dimensi 

kualitas jasa. Kelima dimensi tersebutseperti yang telah dikemukakan antara 
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lain bukti fisik (tangibles) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil, dan media komunikasi,keandalan (reliability) yaitu kemampuan 

untuk melaksanakan jasa yangdijanjikan dengan tepat dan terpercaya,daya 

tanggap (responsiveness) yaitukemauan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat,jaminan(assurance) yaitu pengetahuan dan 

kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untukmenimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan serta perhatian (empathy) yaitu syarat 

untukpeduli memberikan perhatian bagi pelanggan. 

 

C. Kehandalan (Reliability) 

Reliabilitas meliputi dua aspek utama yaitu konsistensi kinerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (depenability). Hal ini berarti 

perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal (right the 

first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya 

menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan data 

(recard) secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat (Tjiptono dan 

Chandra, 2016:136). 

Sedangkan menurut Lupiyoadi (2006:182) bahwa kehandalan 

(reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Misalnya pelayanan yang 

tepat waktu, pelayanan yang adil, sikap simpatik dan informasi yang akurat. 

Berdasarkan penjelasam di atas maka dapat dikemukakan jika 

kehandalan (reliability) merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, dalam 
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hal ini adalah waktu pelayanan sesuai dengan jadwal yang diinformasikan, 

menyediakan layanan sesuai yang dijanjikan, menyimpan data secara akurat 

serta karyawan memberikan sambutan yang baik pada saat konsumendatang. 

Kemampuan pihak penyedia jasa dalam memberikan pelayanan yang handal 

akan membuat konsumen terus menggunakan jasa perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

D. Daya tanggap (Responsiveness) 

Konsep kualitas layanan telah menjadi faktor yang sangat penting untuk 

diperhatikan bagi keberhasilan suatu perusahaan. Hal ini karena apabila 

konsumen atau pelanggan bahwa kualitas layanan yang diterimanya baik atau 

sesuai harapan maka ia akan merasa puas atau bahkan menimbulkan peluang 

untuk menjadi pelanggan yang loyal. Salah satu komponen dari kualitas 

layanan adalah daya tanggap (responsiveness). Daya tanggap (responsiveness) 

yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

layanan dengan tanggap (Tjiptono, 2014:282).  

Hal senada namun lebih lengkap dikemukakan oleh Tjiptono dan 

Chandra (2016:137) yang menyatakan bahwa daya tanggap (responsiveness) 

yakni berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk 

emmbantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa 

secara cepat. Lebih lanjut Tjiptono dan Chandra (2016:136-137) 
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mengemukakan beberapa contoh dari daya tanggap (responsiveness) 

diantaranya adalah ketepatan waktu layanan, pengiriman slip tarnsaksi 

secepatnya, kecepatan menghubungi kembali pelanggan dan penyampaian 

layanan secara cepat. 

 

E. Jaminan (Assurance) 

Komponen lain dari kualitas layanan yang tidak kalah penting adalah 

jaminan (assurance). Jaminan (assurance) yakni perilaku karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan 

bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti 

bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah 

pelanggan (Tjiptono dan Candra, 2016:137). 

Lebih lanjut Prasastono dan Pradapa (2012) mengemukakan bahwa 

assurance (kepastian) mencakup pengetahuan dan kerah-tamahan pada 

karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Bebas 

dari bahaya, resiko atau keraguan. 

 

F. Empati (Emphaty) 

Empati (emphaty) menunjukkan memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 
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berupaya memahami keinginan pelanggan. misalnya karyawan perusahaan 

memiliki keramahan dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik serta memiliki jam pelayanan yang 

nyaman bagi pelanggan. Hal ini seperti yang dikemukakan Tjiptono dan Chandra 

(2016:137) bahwa empati (emphaty) berarti bahwa perusahaan memahami masalah 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

Lebih lanjut Prasastono dan Pradapa (2012) mengemukakan bahwa 

emphaty (empati) meliputi pemahaman pemberi perhatian secara individual 

kepada pelanggan, kemudahan dalam melakukan komunikasi yang baik dan 

memahami pelanggan. 

 

G. Bukti fisik (Tangibles) 

Tangibility atau yang biasa disebut bukti fisik merupakan fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi (Tjiptono, 

2014:282).Sedangkan menurut Zeithaml, Bitner & Gemler (2013:91), 

tangibility didefinisikan sebagai penampilan dari fasilitas fisik, peralatan, 

pegawai, dan sarana komunikasi yang memberikan representasi fisik atau 

gambar dari layanan pelanggan, terutama pelanggan baru yang digunakan 

untuk mengevaluasi kualitas dari suatu perusahaan. Perusahaan jasa yang 

menekankan tangibility dalam strategi perusahaan mereka mencakup layanan 

di mana pelanggan mengunjungi suatu usaha untuk menerima layanan, seperti 
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restoran dan hotel, toko ritel, dan perusahaan hiburan lainnya. Meskipun 

tangibility sering digunakan oleh perusahaan jasa untuk meningkatkan citra 

perusahaan, memberikan komunitas, dan kualitas sinyal kepada pelanggan, 

sebagian besar perusahaan menggabungkan tangibility dengan dimensi lain 

untuk menciptakan strategi kualitas layanan bagi perusahaan. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikirdigunakan untuk mempermudah memahami 

permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk 

skema atau gambaran sebagai berikut: 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

KUALITAS LAYANAN 

(SERVICE QUALITY) 

KEHANDALAN 

(RELIABILITY) 

DAYA TANGGAP 

(RESPONSIVENESS) 

JAMINAN  
(ASSURANCE) 

EMPATI  
(EMPHATY) 

BUKTI FISIK        

(TANGIBLE) 

 Sangat Buruk 
 

 Buruk 

 

 Cukup 

 

 Baik 

 

 Sangat Baik 
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Kualitas layanan dalam penelitian ini menggunakan teori Parasuraman 

et al dalam Tjiptono (2014:282) yang meliputi kehandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) dan bukti 

fisik (tangibles).Agar pelayanan yang diberikan sesuaidengan kehendak 

pemakai jasa, ukurankeberhasilan pelayanan tidak muncul dari 

pihakmanajemen tapi dari pemakai jasa itu sendiri.Kualitas jasa pada dasarnya 

berpusat padaupaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaiannyauntuk mengimbangi harapan konsumen. Maka dari 

itu agar dapat memenuhi harapan konsumen maka pihak penyedia jasa harus 

memperhatikan kelima komponen kualitas jasa tersebut. 

 


