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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kualitas Layanan 

Salah satu aspek terpenting dalam pengukuran kualitas layanan adalah 

tingkat kualitas pelanggan saat mencapai kepuasan (Joewono, dkk, 2012). Konsep 

kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau 

kebaikan suatu produk/jasa, yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian 

(Tjiptono, dkk, 2005). 

Kualitas jasa dapat didefinisikan sebagai penyampaian jasa yang akan 

melebihi tingkat kepentingan pelanggan (Rangkuti, 2002). Menurut John Sviokla 

(dalam Lupiyoadi, 2006), salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan 

dan kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Jadi, kualitas layanan perlu mendapatkan perhatian 

secara khusus, karena konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk bersaing dalam merebut konsumen, sedangkan kinerja yang baik 

(berkualitas) dari sebuah konsep pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif 

dimana hal tersebut dapat diimplementasikan melalui strategi untuk meyakinkan 

pelanggan, memperkuat image tentang merk, iklan, penjualan, dan penentuan harga 

(Happy, 2009). 

Kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan 

(Tjiptono, 2006). Sedangkan menurut Juwono dan Kubota (dalam Lai dan Chen, 
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2010), kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan, sedangkan perusahaan memberikan 

kualitas layanan sesuai dengan harapan pelanggan secara konsisten, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Model kualitas jasa yang banyak dijadikan sebagai acuan dalam riset 

pemasaran adalah model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry. Berikut adalah model SERVQUAL menurut Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1988). Mereka  menyampaikan bahwa terdapat 5 (lima) 

dimensi dalam kualitas jasa, yaitu: 

1. Tangibles (berwujud), yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pelanggan. Dimensi ini meliputi fasilitas fisik seperti 

sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan, peralatan yang 

digunakan, serta penampilan karyawan. 

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan kepada pelanggan dengan akurat 

dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, yaitu 

ketepatan waktu, pelayanan yang sama terhadap semua pelanggan tanpa adanya 

kesalahan, sikap yang simpatik, dan akurasi yang tinggi. 

3. Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat kepada pelanggan. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian), yaitu pengetahuan dan kesopansantunan 

karyawan, serta kemampuan karyawan untuk membuat pelanggan merasa 
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percaya terhadap perusahaan. Penumbuhan rasa percaya dalam benak pelanggan 

membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti komunikasi 

karyawan kepada konsumen, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan 

santun. 

5. Empathy (empati), yaitu perusahaan memberikan perhatian kepada pelanggan 

dan bersifat individual untuk memahami yang ekspetasi pelanggan. Dalam 

dimensi ini, perusahaan harus mengetahui mengenai pelanggannya, paham akan 

kebutuhan pelanggan, serta mampu membuat konsumen merasa nyaman.  

Menurut Middleton dan Clarke(dalam Al-Ababneh, 2001), ada lima 

komponen utama dalam produk wisata secara keseluruhan, yaitu: 

1. Penentuan tujuan wisata dan lingkungan  

Komponen ini merupakan komponen yang sangat menentukan dan 

mempengaruhi motivasi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Hal ini 

meliputi: 

a. Wisata alam, seperti pantai, pegunungan, laut, tumbuhan dan hewan. 

b. Wisata bangunan, seperti sejarah dan arsitektur modern, monumen, taman 

dan kebun, arkeologi industri, golf, dan toko.  

c. Wisata budaya, seperti sejarah, folkore, agama dan kesenian, teater, musik, 

tari dan hiburan lain, serta museum. 

d. Wisata sosial, seperti bahasa dan peluang untuk aktivitas sosial. 

 

2. Fasilitas dan pelayanan tujuan tempat wisata 
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Ini merupakan komponen yang terletak pada tempat tujuan wisata yang 

memungkinkan pengunjung untuk tinggal dan menikmati kunjungannya. Hal ini 

meliputi: 

a. Unit akomodasi, seperti hotel, apartemen, villa, penginapan, dan tempat 

perkemahan. 

b. Restoran, bar dan caffe, seperti makanan cepat saji hingga restoran mewah. 

c. Transportasi, seperti taksi, sewa mobil, dan jasa persewaan lainnya. 

d. Aktivitas yang menarik, seperti sekolah ski, sekolah berlayar, dan klub golf.. 

e. Pusat kesenian dan kerajinan, serta kajian alam. 

f. Outlet ritel, seperti toko, agen perjalanan, souvenir, perlengkapan berkemah. 

g. Layanan lainnya, seperti layanan informasi, sewa peralatan, dan polisi 

pariwisata. 

3. Kemudahan akses menuju tempat wisata 

Komponen ini termasuk aspek transportasi publik maupun swasta yang 

menentukan biaya, kecepatan, dan kenyamanan wisatawan karena mereka dapat 

meninggalkan tempat tinggalnya dan mencapai tujuan yangmereka inginkan. 

Hal ini meliputi: 

a. Infrastruktur, seperti jalan, tempat parkir, bandara, stasiun, pelabuhan. 

b. Peralatan. 

c. Faktor operasional, seperti rute perjalanan, frekuensi layanan, harga dan tarif 

jalan tol. 

d. Peraturan pemerintah, seperti kisaran kontrol pengawasan atas operasi 

transportasi. 
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4. Gambaran tujuan tempat wisata Komponen ini merupakan penggambaran dari 

para wisatawan mengenai tempat tujuan wisata. 

5. Harga yang diberikan kepada konsumen Dalam komponen ini, wisatawan 

menanggung harga harian liburan yang mencakup lamanya mereka menginap 

atau bermalam di tujuan wisata,  serta barang dan jasa baik secara spesifik 

maupun non-spesifik yang dituntut selama berlibur.     

 

B. Kepuasan Konsumen  

Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa pada seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan terhadap ekspetasi 

mereka (Kotler dan Keller, 2008). Kepuasan pelanggan juga dapat diartikan  

sebagai respon pelanggan terhadap ketidak sesuaian antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah melakukan pemakaian 

(Rangkuti, 2002). Menurut Haerul Isra Harun (2013), kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki sehingga jaminan kualitas menjadi 

prioritas utama dan dijadikan tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan. Secara 

umum, kepuasan konsumen merupakan kesesuaian antara yang diinginkan dan 

diharapkan pelanggan dengan kenyataan yang diperoleh. 

 Menurut Tjiptono (2006 ), terdapat tiga komponen utama dalam definisi 

kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Tipe respon (repon emosional/afektif maupun kognitif) dan intensitas respon 

(kuat hingga lemah, biasanya dicerminkan melalui istilah-istilah seperti “sangat 

puas”, “netral”, “sangat senang”, “frustasi”, dan lain-lain). 
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2. Fokus respon, seperti produk, konsumsi, keputusan pembelian, wiraniaga, toko, 

dan lain-lain. 

3. Timing respons, yaitu setelah konsumsi, setelah pilihan pembelian, berdasarkan 

pengalaman akumulatif, dan lain-lain. 

Untuk mengukur kepuasan pelanggan, terdapat empat metode yang 

dapatdigunakan (Tjiptono, dkk, 2005), antara lain 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Perusahaan menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi 

pelanggan untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. 

Media yang digunakan dapat berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon 

khusus bebas pulsa, websites, dan sebagainya. 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Perusahaan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berpura-pura 

sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

untuk berinteraksi secara langsung dengan staf penyedia jasa dan menggunakan 

produk/jasa perusahaan. Kemudian, mereka harus melaporkan temuannya 

mengenai kelebihan dan kekurangan produk perusahaan dan pesaing. 

 

3. Lost Customer Analysis 

Sebisa mungkin perusahaan menghubungi pelanggan-pelanggan yang sudah 

berhenti membeli atau berpindah pada pemasok lain agar dapat mengetahui 

penyebab terjadinya hal tersebut dan dapat melakukan 

perbaikan/penyempurnaan dikemudian hari. Namun metode ini cukup sulit 
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untuk dilaksanakan karena tidak semua mantan pelanggan bersedia untuk 

memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

4. Survei Kepuasan Wisatawan 

Pengukuran kepuasan wistawan pantai lombang melalui metode ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

a. Directly reported satisfaction, yaitu menanyakan tingkat kepuasan secara 

langsung kepada pelanggan. 

b. Derived satisfaction, yaitu memberikan pertanyaan yang mencakup dua hal, 

yaitu (1)ekspetasi pelanggan terhadap kinerja produk atau perusahaan pada 

atribut atribut relevan, dan(2) persepsi pelanggan terhadap kinerja aktual 

produk atau perusahaan yang bersangkutan. 

c. Problem analysis, yaitu meminta kepada responden untuk menyampaikan 

masalah-masalah yang mereka hadapi terhadap produk atau jasa karyawan 

pantai lombang, serta memberikan saran yang dapat membangun pariwisata 

pantai lombang untuk menjadi lebih baik lagi. 

d. Importance-performance analysis, yaitu meminta kepada responden untuk 

menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja 

karyawan pada masing-masing atribut. Nilai rata-rata dari tingkat kepentingan 

atribut dan kinerja perusahaan akan dianalisis di ImportancePerformance 

Matrix. 

Realisasi kepuasan pelanggan melalui perencanaan, pengimplementasian, 

dan pengendalian program khusus berpotensi memberikan beberapa manfaat 

(Tjiptono,2006), antara lain:  
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1. Reaksi Terhadap Produsen Berbiaya Rendah 

Pelanggan yang sudah terbiasa atau loyal menggunakan produk atau jasa dari 

suatu perusahaan, maka ia akan tetap menggunakan produk atau jasa tersebut 

meskipun harus membayar dengan biaya yang cukup tinggi Meskipun ada 

penawaran produk atau jasa dari perusahaan lain dengan harga yang cukup 

rendah, mereka tidak akan berpaling. Karena bagi mereka, biaya bukanlah hal 

yang dipermasalahkan selama mereka mendapatkan kualitas yang baik. 

2. Manfaat Ekonomis Retensi Pelanggan Versus Perpetual Prospecting 

Mempertahankan pelanggan lama membutuhkan biaya yang cukup murah jika 

dibandingkan harus mencari pelanggan baru. Hal ini dikarenakan untuk menarik 

perhatian pelanggan baru, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk iklan, 

biaya “mendidik” pelanggan agar memahami sistem dan prosedur layanan 

perusahaan, biaya memahami kebutuhan dan keinginan spesifik pelanggan baru, 

biaya meyakinkan pelanggan agar bersedia beralih dari pemasok sebelumnya, 

dan lain-lain. 

 

 

 

3. Nilai Kumulatifdan Relasi Berkelanjutan  

Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa 

perusahaan selama periode waktu yang lama dapat menghasilkan anuitas yang 

lebih besar daripada pembelian individual. 

4. Daya Persuasifgethok Tular (Word Of Mouth)  
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Dalam dunia industri, pendapat/opini dari teman dan keluarga lebih persuasif 

dan kredibel daripada iklan. Namun, gethok tular yang negatif dapat merusak 

reputasi dan citra perusahaan. Pelanggan yang tidak puas dapat mempengaruhi 

teman dan keluarganya mengenai kekurangan dari produk atau jasa perusahaan. 

Gethuk tular negatif cenderung dapat menyebar jauh lebih cepat 

5. Reduksi Sensitivitas Harga  

Pelanggan berani untuk membayar berapa pun biaya untuk mengkonsumsi 

produk atau jasa dari sebuah perusahaan dikarenakan faktor kepercayaan (trust). 

6. Kepuasan Pelanggan Sebagai Indikator Kesuksesan Bisnis di Masa Depan 

Kepuasan pelanggan merupakan strateggi jangka panjang. Untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan membutuhkan waktu yang cukup lama. Program kepuasan 

pelanggan juga relatif mahal dan tidak mendatangkan laba dalam jangka pendek. 

 

C. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Al-Ababneh (2013) mengenaiService Quality and its Impact on Tourist 

Satisfaction, menyampaikan bahwa kualitas pelayanan pariwisata memiliki dampak 

positif pada tingkat kepuasan wisatawan dengan meningkatkan fasilitas, 

aksesibilitas dan penentuan tujuan wisata. 

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Mosahab, dkk (2010) 

mengenai Service Quality, Customer Satisfactin and Loyalty: A Test of Mediation, 
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menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara semua lima 

dimensi dalam kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

 

D. Minat Kunjungan Ulang 

Karena kebutuhan setiap manusia berbeda-beda dan selalu mengalami 

perubahan secara terus menerus, maka pemilik maupun pengelola pariwisata harus 

memahami perilaku serta kebutuhan wisatawan dan  mampu memprediksi 

kebutuhan adalah salah satu tugas yang paling utama. Keinginanuntuk berkunjung 

kembali merupakan sifat konsumen yang paling natural. Dan itu yang harus 

menjadi perhatian pemilik atau para pengelola pariwisata. 

Minat berkunjung kembali dapat timbul apabila konsumen telah mencapai 

titik puas atas kunjungan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Apabila 

konsumen mendapatkan sesuatu, dalam hal ini pelayanan jauh dari yang 

diharapkan, maka mereka akan kehilangan minat untuk menggunakan jasa yang 

diberikan oleh sebuah perusahaan. Namun juga berlaku sebaliknya, apabila jasa 

yang dinikmati oleh konsumen dapat memenuhi atau bahkan melebihi tingkat 

kebutuhan mereka, maka mereka akan cenderung memakai kembali produk jasa 

tersebut (Rangkuti, 2002).  

Apabila seseorang telah memiliki minat untuk berkunjung, maka ia akan 

berkunjung dan tidak menutup kemungkinan apabila dikemudian hari akan 

melakukan kunjungan kembali. Sehinga minat berkunjung kembali dapat dilihat 

sebagai antisipasi perilaku perjalanan seseorang di masa yang akan datang (Chang 

dkk, 2010). Pentingnya minat kunjung ulang adalah sebagai behavioral reaction 
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dan mengungkapkan faktor- faktor pendukungnya. Ada beberapa faktor yang dapat 

dijadikan alat untuk mengukur minat kunjung ulang wisatawan (Luo dan Hsieh, 

2013), yaitu fasilitas yang terdapat pada tempat tujuan wisata, pencitraan mengenai 

tempat tujuan wisata, sedikitnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

kunjungan atau dalam berpatisipasi, tersedianya tempat penginapan atau asrama 

yang nyaman untuk dihuni, berkesan, dapat menciptakan rasa senang, layanan yang 

diberikan oleh tempat tujuan wisata, serta pemandangan dan budaya dalam tempat 

tujuan wisata.  

 

E. Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Minat Kunjungan Ulang 

Berdasarkanpenelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai rujukan dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang 

positif terhadap minat kunjung ulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Raza (2012) mengenai Relationship Between Service Quality, Perceived Value, 

Satisfaction annd Revisit Intention In Hotel Industry, menyampaikan bahwa 

kepuasan konsumen memiliki dampak positif pada minat kunjung ulang atau 

behavioral intention. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

ditunjukkan oleh Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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No. Peneliti Judul 

penelitian 

Metode yang di 

gunakan 

Hasil 

1 Mukhles Al-

Ababneh 

Service 

Quality and 

its Impact 

onTourist 

Satisfaction 

− Menggunakan 

skala likert 5 point. 

− Survey kuesioner 

− Kuesioner yang 

digunakan 

sebanyak 180. 

− Analisis data 

menggunakan 

SPSS versi 18. 

− kualitas pelayanan 

pariwisata 

memiliki dampak 

positif pada 

tingkat kepuasan 

wisatawan dengan 

meningkatkan 

fasilitas, 

aksesibilitas dan 

penentuan tujuan 

wisata. 

2 Muhammad 

Ahmad 

Raza, dkk 

(2012) 

Relationship 

between 

service 

quality, 

perceived 

value, 

satisfaction 

and revisit 

intention in 

hotel 

industry 

− Survey kuesioner. 

− Menggunakan 

skala likert 7 point. 

− Sampel yang 

digunakan 

sebanyak 125. 

− Analisis data 

menggunakan 

SPSS versi 17 dan 

LISREL 8.8 

− Perceived value 

dan service quality 

memiliki 

hubungan yang 

penting dan positif 

terhadap 

satisfaction dan 

revisit intentions. 

 

3 Vanessa A. 

Quintal dan 

Aleksandra 

Polczynski 

(2009) 

Factor 

influencing 

tourists’ 

revisit 

intentions 

− Survey kuesioner. 

− Sampel yang 

digunakan 

sebanyak 228. 

− Analisis data 

menggunakan  

− Kepuasan (SAT) 

dengan daya tarik, 

kualitas, dan nilai 

dapat 

mempengaruhi 

minat kunjung 

ulang secara 

(RVI). 

− Perceived 

risktidak memiliki 

pengaruh terhadap 

SAT dan RVI. 
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4. Veljko 

Marinkovic, 

Dkk (2014) 

The 

Antecedents 

of 

satisfaction 

and Revisit 

intentions 

for Full-

service 

Restaurants 

− Melibatkan 218 

responden 

− Menggunakan 

anallisis faktor 

konfermatori dan 

model persamaan 

struktural (SEM) 

− Suasana dan 

kualitas interaksi 

memiliki dampak 

yang signifikan 

terhadap kepuasan 

tamu 

− Kepuasan suasana 

dan harga 

merupakan pemicu 

yang signifikan 

terhadap minat 

kunjung ulang 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas mengenai 

variabel kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, serta pengaruhnya terhadap 

minat kunjung ulang, maka dapat diajukan kerangka pemikiran seperti yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.1.  

 

  

      

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran  

Sumber : Mukhles Al-Ababneh (2013) dan Muhammad Ahmad Raza, 

AhmadNabeel Siddiquei, Hayat M. Awan, dan Khurram Bukhari (2012) 

 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih bersifat sementara yang harus 

di buktikan kebenarannya untuk menjawab sebuah permasalahan. Hipotesis yang 

di ajukan penelitian ini antara lain: 

Kualitas Pelayanan (X1) 

Kepuasan Konsumen (X2) 

Minta Kunjung Ulang  (Y) 
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H1 : Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap minta 

kunjungan ulang pada wisata Lombang Kabupaten Sumenep 

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minta kunjungan ulang pada wisata 

Lombang Kabupaten Sumenep 

H3 : Kepuasan konsumenberpengaruh terhadap minta kunjungan ulang pada wisata 

Lombang Kabupaten Sumenep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


