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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti–peneliti sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu  akan 

memberikan gambaran mengenai variabel–variabel yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berikut ini adalah beberapa ringkasan 

penelitian terdahulu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

1 Pengaruh Kualitas 

Layanan dan Harga 

terhadap Kepuasan 

pelanggan Hotel 

Pandanaran 

Semarang 

(DiasWidyarto,Wa

hyu Hidayat, Reni 

Shinta Dewi, 2012) 

Kualitas 

Layanan (X1) 

Harga (X2) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda dan 

uji hipotesis 

1. Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Harga berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Kualitas pelayanan dan 

harga berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2 Pengaruh kualitas 

pelayanan dan 

harga terhadap 

kepuasan 

pelanggan pada 

hotel the sun 

sidoarjo 

(Catur Istiqo M dan 

eddy poernomo, 

2017) 

 

Kualitas 

layanan (x1) 

Harga (x2) 

Kepuasan 

pelanggan (y) 

Analisa 

regresi linear 

berganda 

1. Kualitas pelayanan dan 

harga secara simultan 

berpangaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan dalam 

penggunaan jasa hotel 

The Sun Sidoarjo. 

2. Kualitas Pelayanan 

terbukti memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan dalam 

menggunakan jasa 

Hotel The Sun Sidoarjo 
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No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

    3. Harga terbukti 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

dalam menggunakan 

jasa Hotel The Sun 

Sidoarjo 

3 Pengaruh kualitas 

pelayanan (variabel 

tangible, empathy, 

responsiveness, 

reliability, dan 

assurance) 

terhadap kepuasan 

pelanggan. Pada 

hotel aston primera 

pasteur bandung 

(Dea daulika dan 

heppy millanyani, 

2015) 

Kualitas 

layanan (X) 

Tangible (X1) 

Empathy (X2) 

Responsivenes

s (X3) 

Reliability 

(X4) 

Assurance 

(X5) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Regresi linear 

berganda. 

1. Kualitas layanan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Secara simultan 

pengaruh yang 

signifikan antara 

variabel tangible, 

reliability, 

responsiveness, 

assurance dan emphaty 

dengan kepuasan 

pelanggan. 

3. Secara parsial, 

pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan 

Hotel Aston Primera 

Pasteur menunjukkan 

bahwa variabel 

tangible, assurance, 

dan emphaty 

berpengaruh signifikan. 

Sedangkanvariabel 

reliability dan variabel 

responsiveness tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Hotel 

Bintang Lima  

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Harga (X2) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Terdapat pengaruh 

yang simultan kualitas 

pelayanan dan harga 

terhadap kepuasan 

pelanggan Hotel 

Bintang Lima Peka 
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No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

 Pekan baru (Nico 

Pratama Onasie, 

2015) 

 

  2. Variabel harga 

terhadap kepuasan 

pelanggan Hotel 

Bintang Lima 

Pekanbaru 

3. Variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4. Pengaruh dominan 

terhadap kepuasan 

pelanggan adalah 

variabel kualitas 

pelayanan karena 

dibenak konsumen 

sudah melekat bahwa 

apabila layanan yang 

diberikan baik dan 

ramah terhadap 

konsumen maka akan 

sangat menunjang 

terciptanya kepuasan 

konsumen. 

5 Peran citra hotel 

dan kepuasan 

pelanggan dalam 

Memediasi 

pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

Loyalitas 

pelanggan pada 

hotel melati di 

kawasan Wisata 

kuta (Ni ketut 

rahayu, I ketut 

rahyuda, Imade 

wardana, 2014) 

Kualitas 

pelayanan 

(X1) 

Citra hotel 

(Y1) 

Kepuasan 

pelanggan 

(Y2) 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y3) 

 

Sem 

(structural 

equation 

Modeling) 

1. Kualitas pelayanan 

berpengaruh langsung 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

citra hotel melati pada 

Kawasan Wisata Kuta. 

2. Kualitas pelayanan 

berpengaruh lan gsung 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

hotel melati di Kawasan 

Wisata Kuta. 

3. Kualitas pelayanan 

berpengaruh langsung 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

4. Loyalitas pelanggan 

hotel melati di Kawasan 

Wisata Kuta. 
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No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

6 Analisis kualitas 

pelayanan jasa 

penginapan 

terhadap kepuasan 

pelanggan pada 

hotel arinas  Di 

bandar lampung 

(Yopi alexander, 

2010) 

Kualitas 

pelayanan 

(X1) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

 

Diagram 

kartesius 

(importance- 

performance 

analysis) 

 

Kualitas pelayanan jasa 

penginapan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan pada hotel 

arinas di bandar lampung 

 

7 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

Dan Loyalitas 

Tamu Hotel (Studi 

Tentang Persepsi 

Tamu Hotel 

Mahkota 

Plengkung 

Kabupaten 

Banyuwangi) 

(Amalia Susepti, 

Djamhur Hamid, 

Andriani 

Kusumawati, 2017) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y2) 

Analisis 

deskriptif dan 

analisis jalur 

(Path 

Analisys). 

1. Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan tamu hotel 

2. Variabel kualitas 

pelayanan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

loyalitas tamu hotel 

3. Variabel kepuasan tamu 

hotel memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap loyalitas tamu 

hotel. 

8 Analisis Harga, 

Promosi, Dan 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan 

pelanggan Pada 

Hotel Manado 

Grace Inn 

(Rendy Gulla, Sem 

George Oroh, F 

erdy Roring, 2015) 

Harga (X1) 

Promosi (X2) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

UjiValiditas, 

Uji 

Reliabilitas, 

Uji Asumsi 

Klasik, 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda, 

Uji 

Determinasi, 

Pengujian 

Hipotesis  

1. Harga, Promosi, dan 

Kualitas Pelayanan 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

pelanggan pada Hotel 

Manado Grace Inn. 

2. Harga secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

pelanggan pada Hotel 

Manado Grace Inn. 

3. Promosi secara parsial 

tidak berpengaruh  
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No Peneliti Variabel Metodologi Hasil Penelitian 

    signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan 

pada Hotel Manado 

Grace Inn. 

4. Kualitas Pelayanan 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

pelanggan pada Hotel 

Manado Grace Inn. 

9 The Effect of Price 

and Service Quality 

on Customer 

Satisfaction in 

Mutiara Hotel 

Bandung 

(Dr. Ir. Bob Foster, 

M.M., 2016) 

Harga (X1) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Variabel Harga 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2. Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

3. Harga dan kualitas 

layanan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan. 

10 Influence Of Price 

And Quality To 

Customer 

Satisfaction in 

Hotel 

(Aurimas 

Dapkevicius Dan  

Borisas Melnikas, 

2009) 

Harga (X1) 

Kualitas (X2) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Harga dan kualitas 

memiliki pengaruh 

yang tinggi terhadap 

kepuasan pelanggan 

2. Harga mempunyai 

pengaruh yang positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan.  

3. Kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

sehingga dapat 

mempengaruhi 

keputusan perusahaan. 

11 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, 

Fasilitas, Dan 

Harga Terhadap 

Kepuasan 

pelanggan Pada 

Hotel Emilia  

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Fasilitas (X2) 

Harga (X3) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Uji Hipotesis 

dan Analisis 

Regresi 

Berganda 

Melalui uji hipotesis 

secara parsial (Uji T) dan 

secara simultan (Uji F) 

menghasilkan kesimpulan 

bahwa variabel 

independen (kualitas 

pelayanan, fasilitas, dan  
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 Palembang 

(Dewandi , Yulizar 

Kasih , Idham 

Cholid, 2017) 

  harga) berpengaruh 

signifikan secara parsial 

(sendiri-sendiri) dan secara 

simultan (bersama-sama) 

terhadap variabel 

dependen (kepuasan 

konsumen), dan dari hasil 

analisis dalam penelitian 

ini dapat dilihat bahwa 

variabel independen 

(kualitas pelayanan, 

fasilitas, dan harga) 

berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

(kepuasan pelanggan) 

sebesar 0,521 atau 52,1%. 

12 Service Quality and 

Hotel’s Customer 

Satisfaction: An 

Empirical Evidence 

from Ethiopia 

(Feven Abebe 

Tessera,  

Ibiwani Alisa 

Hussain, Noraini 

Ahmad, 2016) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis 

deskriptif, 

Analisis 

korelasi dan 

analisis 

regresi 

berganda 

Variabel independen 

memiliki dampak yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan 

variabel dependen, yaitu, 

tangibility, responsiveness 

dan assurance. 

13 Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas 

Dan Harga 

Terhadap Kepuasan 

pelanggan Pada 

Hotel Bintang Tiga 

Di Satuan Kawasan 

Wisata Cipanas 

Garut  

(Dian Hadian, 

2016) 

Kualitas 

pelayanan 

(X1) 

Fasilitas (X2) 

Harga (X3) 

Kepuasan 

pelanggan (Y) 

Analisis Jalur 

(Path 

Analysis) dan 

Uji Hipotesis 

1.  Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai 

gambaran tentang 

kualitas pelayanan, 

fasilitas dan harga pada 

hotel bintang tiga di 

SKW Cipanas Garut 

diketahui bahwa ketiga 

variabel tersebut 

terklasifikasikan sudah 

baik.  

2.  Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui 

bahwa kepuasan 

pelanggan hotel 

bintang tiga di SKW 

Cipanas Garut  
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    dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan, 

fasilitas dan harga.  

3. Berdasarkan hasil 

analisis yang 

dilakukan, diketahui 

bahwa baik secara 

simultan maupun 

parsial, kualitas 

pelayanan, fasilitas dan 

harga berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kepuasan 

pelanggan pada hotel 

bintang tiga di SKW 

Cipanas Garut. 

 

  Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan dan hubungan antar 

variabel sama dengan penelitian ini antara lain kualitas pelayanan, harga, dan 

kepuasan pelanggan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek yang 

sama dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan pada penelitian 

terdahulu lebih banyak menggunakan analisis linier berganda. 

  Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah 

pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat 

variabel yang lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Dari beberapa 

penelitian terdahulu terdapat alat analisis yang tidak sama dengan penelitian 

ini 

 

 



 

16 
 

B. Tinjauan Teori 

1. Perilaku Konsumen 

a. Definisi Perilaku Konsumen 

 Perilaku konsumen hakikatnya untuk memahami mengapa 

pelanggan melakukan dan apa yang mereka lakukan. Perilaku 

konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, 

jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka (Kotler dan Keller, 2009). Menurut Sumarwan 

(2003) perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan 

aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan 

menghabiskan barang atau jasa. Sedangkan Saladin Oesman (2002) 

berpendapat bahwa Perilaku konsumen (consumer behavior) adalah 

aktivitas langsung terlibat dalam memperoleh dan menggunakan 

barang-barang ataupun jasa, termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-

tindakan tersebut. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pelanggan adalah suatu kegiatan yang mendorong konsumen untuk 

mengkonsumsi produk atau jasa secara langsung sehingga timbul 

perasaan puas yang dapat memicu pengambilan keputusan untuk 

pembelian di masa yang akan datang. 
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b. Model Perilaku Komsumen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009) 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen menjelaskan bahwa stimulus atau 

rangsangan datang dari informasi mengenai produk, harga, lokasi dan 

promosi. Dalam pemasaran jasa ditambah lagi dengan physical 

evidence, people, dan process. Para pembeli dipengaruhi oleh 

rangsangan tersebut, kemudian dengan mempertimbangkan faktor 

lain seperti ekonomi, budaya, teknologi maka masuklah informasi 

tersebut berdasarkan psikologi dan karakteristik konsumen lalu 

memproses keputusan pembelian dan diambilah kesimpulan berupa 

respon yang muncul produk apa yang dibeli, merek, toko, dan waktu 

atau kapan membeli. 

c. Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Pemasar perlu mengetahui dan memahami faktor faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen terutama dalam pengambilan 
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keputusan. Menurut kotler dan keller (2009:166) mengatakan bahwa 

perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor faktor budaya, social, 

pribadi dan psikologis. Berikut faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen: 

1) Faktor budaya terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas sosial 

yang sangat penting bagi perilaku konsumen. 

2) Faktor sosial dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, serta 

peran dan status sosial. 

3) Faktor  pribadi dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

4) Faktor psikologi dipengaruh oleh motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan keyakinan. 

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Definisi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Irawan (2008) kepuasan pelanggan adalah hasil dari 

konsumen atau pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa. 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya (Kotler, 2000). Kepuasan pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian 

antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja actual yang 

dirasakan setelah pemakaian (Rangkuti, 2003).  
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah suatu hasil persepsi seseorang atas barang atau jasa 

yang telah dikonsumsi apakah sesuai yang diharapkan atau tidak 

sehingga mempengaruhi pembelian selanjutnya. 

b. Model Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan 

 Selama dan setelah konsumsi serta pemakaian produk atau jasa, 

konsumen menyatakan rasa puas atau tidak puas. Kepuasan 

Konsumen didefinisikan sebagai keseluruh sikap yang ditunjukkan 

konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Ini merupakan penilaian yang evaluatif 

pascapemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan 

pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut. Tingkat kepuasan atau ketidakpuasan ini juga akan 

dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran, serta 

oleh atribusi merekan terhadap kinerja produk. 

 Konsumen membentuk harapan mereka berdasarkan pesan yang 

diterima dari para penjual, teman, dan sumber-sumber informasi lain. 

Semakin besar kesenjangan antara harapan dan kinerja, semakin besar 

ketidakpuasan konsumen. Para konsumen yang merasakan 

ketidakpuasan mungkin membuang atau mengembalikan produk 

tersebut. Berikut adalah gambar model kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen setelah proses pembelian 
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   Sumber : Mowen (1995) 

Gambar 2.2 Model Kepuasan-Ketidakpuasan Pelanggan 

 Pada gambar 2.2 dapat disimpulkan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan konsumen akan muncul setelah proses pembelian. 

Perasaan kepuasan dan ketidakpuasan akan muncul setelah mereka 

menerima hasil dari sebuah produk atau jasa. Konsumen akan menilai 

seberapa memuaskan hasil yang mereka terima serta bagaimana 

tanggapan produsen atas penilaian tersebut. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Irawan (2004), faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas produk, pelanggan puas kalau setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya baik. 

Pemakaian/Konsumsi 

Produk 

Respon Emosional 

Evaluasi 

kinerja/kualitas 

produk 

Konfirmasi/ 

diskonfirmasi harapan 

Evaluasi terhadap 

keadilan pertukaran 

Harapan akan kinerja/ 

kualitas produk 

Atribusi penyebab 

kinerja produk 

Kepuasan/Ketidakpua

san pelanggan 
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2. Harga, untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah 

adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan 

mendapatkan value for money yang tinggi. 

3. Kualitas Pelayanan, kepuasan terhadap kualitas pelayanan 

biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver yang 

mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang popular adalah 

servqual. 

4. Emotional Faktor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena 

adanya emosional value yang diberikan oleh brand dari produk 

tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila 

relative mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk 

atau pelayanan. 

d. Indikator Untuk Mengukur Kepuasan Pelanggan 

 Adapun indikator menurut Kotler (2011) yang digunakan dalam 

kepuasan pelanggan yaitu: 

1) Re-purchase : membeli kembali, dimana pelanggan tersebut akan 

kembali kepada perusahaan untuk mencari barang / jasa.  

2) Menciptakan Word-of-Mouth : Dalam hal ini, pelanggan akan 

mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang 

lain  

3) Menciptakan Citra Merek : Pelanggan akan memperhatikan merek 

dan iklan dari produk perusahaan tersebut  
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4) Menciptakan keputusan Pembelian pada Perusahaan yang sama : 

Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

 Adapun indikator kepuasan pelanggan menurut Irawan (2008), 

yaitu : 

1. Perasaan puas yaitu ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari 

pelanggan saat menerima pelayanan yang baik dan produk yang 

berkualitas dari perusahaan. 

2. Selalu membeli produk yaitu pelanggan akan tetap memakai dan 

terus membeli suatu produk apabila tercapainya harapan yang 

mereka inginkan.  

3. Akan merekomendasikan kepada orang lain yaitu pelanggan yang 

merasa puas setelah memakai suatu produk atau jasa akan 

menceritakannya kepada orang lain serta mampu menciptakan 

pelanggan baru bagi suatu perusahaan. 

4. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk yaitu 

sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca 

pembelian suatu produk dengan harapan yang diinginkan 

pelanggan. 

3. Kualitas Layanan  

a. Definisi Kualitas Layanan 

 Menurut Sugiyono (2002) Kualitas layanan adalah suatu   

penyajian produk dan jasa sesuai dengan ukuran yang berlaku di 

tempat produk diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama 
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dengan yang diharapkan konsumen. Tjiptono (2005) kualitas layanan 

adalah suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dimana 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Usmara (2008) kualitas 

pelayanan adalah suatu sikap dari hasil perbandingan pengharapan 

kualitas jasa pelanggan dengan kinerja perusahaan yang dirasakan 

pelanggan. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kualitas pelyanan 

adalah segala sesuatu yang diharapkan oleh pelanggan agar 

perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Dengan ini siap perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan 

yang terbaik untuk pelanggan sehingga tercipta kepuasan pelanggan. 

b.  Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Menurut Parasuraman, et al (1988) ada lima dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu: 

1) Bukti Fisik (Tangibles) 

Bukti fisik meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

2) Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan yaitu kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3) Daya Tanggap (Responsiveness) 
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Daya tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap 

4) Perhatian (Empathy) 

Perhatian yaitu kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

5) Jaminan (Assurance) 

Jaminan yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

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

risiko atau keragu-raguan    

 Menurut Zeithaml, et al (1990) menjelaskan bahwa kualitas 

layanan memiliki sepuluh dimensi, yaitu: 

1) Tangibles (berwujud fisik): terdiri atas penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personil dan bahan-bahan komunikasi;  

2) Reliability (kehandalan): terdiri dari kemampuan memberikan jasa 

yang dijanjikan secara akurat dan handal;  

3) Responsiveness (daya tanggap): kesediaan untuk membantu para 

pelanggan dan menyampaikan jasa secara tepat;  

4) Competence (kompetensi): penguasaan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan;  

5) Courtesy (kespoanan): sikap santun, respek, perhatian, dan 

keramahan para staf;  
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6) Credibility (dapat dipercaya), sikap jujur dan dapat dipercaya;  

7) Security (keamanan): bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-

raguan;  

8) Access (akses): kemudahan untuk dihubungi dan ditemui;  

9) Communication (komunikasi): memberikan informasi kepada para 

pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan mereka; 

10)   Understanding the customer (memahami pelanggan): berupaya 

memahami pelanggan dan kebutuhan mereka. 

4. Harga 

a. Definisi Harga 

 Menurut Effendi M. Guntur (2010) harga adalah sejumlah uang 

yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai 

yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk atas jasa. Menurut Tjiptono 

(2005) Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya termasuk 

barang dan jasa lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak 

kepimilikan atau pengguna suatu barang dan jasa. Menurut Kotler 

dan Armstrong (2013) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan 

atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar 

konsumen atas manfaat – manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa tersebut.  
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 Dari uraian diatas dapat disimpulkan harga adalah sejumlah nilai 

yang pelanggan tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki 

atau menggunakan suatu produk atau jasa. Pemasar didalam sebuah 

perusahaan harus benar-benar menetapkan harga yang tepat dan 

pantas bagi produk atau jasa yang ditawarkan karena menetapkan 

harga yang tepat merupakan kunci untuk menciptakan dan 

menangkap nilai pelanggan. 

b. Indikator Harga 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan ada empat 

ukuran yang mencirikan harga, adalah: keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, 

dan harga sesuai kemampuan atau daya beli. Di bawah ini penjelasan 

empat ukuran harga, yaitu: 

1) Keterjangkauan harga.  

Pelanggan bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu 

merek dan harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal. 

Dengan harga yang ditetapkan para pelanggan banyak yang 

membeli produk maupun jasa. 

2) Daya saing harga.  

Pelanggan sering membandingkan harga suatu produk dengan 

produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga suatu 
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produk sangat dipertimbangkan oleh pelanggan pada saat akan 

membeli produk maupun jasa tersebut.  

3) Kesesuaian harga dengan kualitas layanan.  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi pelanggan  

orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara dua barang 

karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas.Apabila harga 

lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya 

juga lebih baik. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat.  

Pelanggan memutuskan membeli suatu produk atau jasa jika 

manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah 

dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika pelanggan merasakan 

manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka 

pelanggan akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan 

pelanggan akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian 

ulang. 

Indikator harga menurut Mursid (2014) adalah sebagai berikut: 

1) Harga yang kompetitif yaitu harga yang ditawarkan lebih 

kompetitif dari pesaing. 

2) Kesesuaian harga dengan harga pasar yaitu kesesuaian harga 

dengan harga pasar. 

3) Kesesuaian harga dengan kualitas layanan yaitu harga yang 

ditawarkan sesuai dengan kualitas layanan. 
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C. Kerangka Pikir 

 Hubungan antara kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan 

pelanggan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kerangka 

pemikiran yang akan di uji dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka pikir 

D. Hipotesis 

  Kerangka konseptual dalam penelitian perlu dikemukakan apabila 

penelitian berkenaan dengan dua varibel atau lebih. 

a. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasaan pelanggan. 

 Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama Alexander 

(2010) menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan jasa penginapan 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada Hotel Arinas di 

Bandar Lampung dapat diterima. Tauriana dan Arisani (2012) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan jasa memiliki konstribusi yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sama halnya 

dengan hasil penelitian Susepti et al (2017)  menyatakan kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan tamu 

Kualitas layanan 

(X1) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Harga 

(X2) 

H1 

H2 
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hotel. Widyarto et al (2012) menyatakan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian Dapkevicius Dan  

Borisas Melnikas (2009) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan sehingga dapat mempengaruhi keputusan 

perusahaan. Daulika dan heppy  millanyani (2015) menyatakan kualitas 

layanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan Ngadino et al (2017) 

menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Rumusan hipotesis dalam penelitian 

dengan mempertimbangkan kecenderungan hasil-hasil penelitian diatas 

sebagai berikut: 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

b. Pengaruh Harga terhadap kepuasan pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan Dian Hadian (2016) menyatakan bahwa 

secara parsial harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Widyarto et al (2012) menyatakan harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Catur Istiqo M dan eddy 

poernomo (2017) menyatakan harga terbukti memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa Hotel 

The Sun Sidoarjo. Gulla et al (2015) menyatakan harga secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel 

Manado Grace Inn. Dalam penelitian Dr. Ir. Bob Foster, M.M. (2016) 
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menyatakan variabel harga berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ngadino et al (2017) 

menyatakan bahwa harga mempengaruhi signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Rumusan hipotesis dalam penelitian dengan 

mempertimbangkan kecenderungan hasil-hasil penelitian diatas sebagai 

berikut: 

H2 : Harga berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

c. Pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pelanggan. 

 Penelitian yang dilakukan Wijaya (2017) menyatakan bahwa 

variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan adalah harga. Mar’ati (2016) menyatakan bahwa harga 

berpengaruh dominan pada Kepuasan pelanggan 

H3 : Harga berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan.  

 


