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                                                          BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Landasan Teori 

Landasan Teori merupakan uraian dan pencantuman berbagai teori yang 

diambil dari berbagai sumber. Sumber dari landasan teori ini berasal dari kutipan 

buku – buku yang relavan. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan  

alasan ilmiah tentang arah penelitian. 

2.2 Pemasaran Jasa 

2.2.1Pengertian Pemasaran Jasa 

Kotler (2003:444) mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau 

kegiatan  yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang  pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produksinya dapat dikaitkan ataupun tidak dikaitkan pada suatu produk fisik. 

Sementara Rangkuti (2003 : 26) berpendapat jasa merupakan pemberian 

siatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. 

Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana 

interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

Sedangkan Stanton (1991 :486) mendefinisikan jasa sebagai aktivitas- 

aktivitas yang dapat diidentifikasi, yang bersifat intangible yang merupakan 

obyek utama dari transaksi yang dirancanag untuk menyediakan pemuasan 

keinginan konsumen. 

Dari definisi – definisi jasa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud jasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang outputnyabukanlah 
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berbentuk barang dan bersifat intangible serta tidak mengakibatkan perpindahan 

kepemilikan yang diproduksi dan dikonsumsi pasa saat bersamaan. 

2.3 Kualitas 

2.3.1Pengertian Kualitas 

        Kotler (2002) menyatakan ”Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. 

       Sebenarnya secara spesifik tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima 

maupun secara universal, dari definisi yang ada, terdapat tiga elemen sebagai 

berikut  

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan. 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang). 

2.3.2 Manfaat Kualitas 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Menurut Fandy 

Tjiptono & Gregorius (2005 b: 116) secara ringkas manfaat kualitas meliputi : 

1.Loyalitas pelanggan. 

2.Pangsa pasar lebih besar. 

3.Harga saham lebih tinggi. 

4.Harga jual produk/ jasa lebih tinggi. 

5.Produktivitas lebih besar. 
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Menurut  Tschohl (2003 : 28) manfaat – manfaat dari layanan yang berkualitas 

dapat diringkas sebagai berikut : 

1. Kesetiaan pelanggan dan peningkatan dalam pasar dan pengulangan 

penjualan. 

2. Penjualan dan laba meningkat. 

3. Penjualan yang lebih banyak. Bisnis yang berulang. Penjualan yang lebih 

besar. Peningkatan pesanan. Pesanan ulang 

4. Jumlah pelanggan yang lebih banyak dan lebih banyak pelanggan baru. 

5. Penghematan dalam anggaran pemasaran iklan – iklan promosi. 

6. Lebih sedikit keluhan pada lingkungan yang terbuka mau menerima 

keluhan.Lebih banyak keluhan yang ditanggapi dan diselesaikan 

.Pelanggan tetap tinggal. 

7. Reputasi perusahaan positif 

8. Pengembangan  (diferensiasi) 

9. Produktivitas dan moral karyawan berkembang karena pelanggan memberi 

tanggapan positif pada mereka. 

10. Hubungan karyawan meningkat : orang – orang saling berbicara karena 

suasana hati yang lebih baik, melakukan pekerjaan yang lebih mereka 

nikmati. 

11. Penderitaan, ketidakhadiran, dan keterlambatan karyawan yang lebih 

sedikit. 

12. Lebih sedikit pergantian karyawan. 
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2.4  Pelayanan 

Menurut Tschool (2003 : 10) definisi layanan adalah apa pun yang menurut 

pelanggan anda sebagai layanan . Layanan adalah penjualan, penyimpanan, 

pengantaran, inventarisasi, pemilihan pesanan, tenaga kerja, hubungan antar 

karyawan, penyesuaian, korespondensi, penagihan, kredit, keuangan dan 

akuntansi, pengiklanan dan humas, dan pemrosesan data. 

2.5 Kualitas Pelayanan 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan kualitas 

perusahaan. Semakin baik pelayanan yang diberikan dimata pelanggan berarti 

semakin tinggi tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan yang dicapai dan 

begitu pula sebaliknya. Parasurman dalam Lupiyoadi (2001 : 148) mendefinisikan 

kualitas pelayanan , yaitu :         

”Sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima / peroleh”. 

Pada dasarnya, kualitas pelayanan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan . Dengan demikian 

definisi gambaran umum yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah mutu 

pelayanan merupakan usaha usaha untuk merealisasikan harapan dan keinginan 

pelanggan terhadap terjaminnya kesenangan (comfortable), kenikmatan  

(convenience) dan privasi dari penggunaan jasa perusahaan. 

Jadi dapat dikemukakan bahwa pendapat pelanggan tentang kualitas 

pelayanan didapatkan dengan membandingkan antara pelayanan yang diterima 

dengan kinerja aktual yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. 
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2.5.1  Dimensi Kualitas pelayanan 

1.Bukti Langsung (Tangibles) 

 

Penampilan fasilitas (physical fasilities), peralatan, personil, dan materi tertulis. 

Tangibles sering digunkan oleh perusahaan jasa untuk memperkuat citra, 

menyediakan kesinambungan, dan menekankan kualitas kepada konsumen. 

 

2.Keandalan (Reliability) 

 

Kemampuan melaksanakan janji atas jasa secara tersendiri dan secara teliti. 

Konsumen akan mengadakan hubungan bisnis dengan perusahaan yang selalu 

mempertahankan janji. Konsumen akan selalu mengingat kejadian atau 

kesalahan yang disebabkan oleh perusahaan tersebut, dan hal ini akan menjadi 

hambatan untuk disembuhkan atau diperbaiki. 

 

3.Daya Tanggap (Responsiveness) 

 

Kesediaan dalam membantu dan melayani konsumen dan menyediakan jasa 

tanpa tuduhan. Ketanggapan ini  adalah komunikasi antara konsumen dalam 

hitungan waktu yang diperlukan oleh seseorang  untuk menunggu bantuan, 

tanggapan jawaban, atau perhatian atas masalah. 

 

1. Jaminan (Assurance) 

 

Pengetahuan dan keramah-tamahan karyawan serta kemampuan mereka dalam 

membantu kepercayaan (trust and confidence). Trust dan confidence dapat 

tertanam dalam seseorang yang menghubungkan diri dengan perusahaan. 

Dimensi assurance ini merupakan penggabungan dari dimensi : 



 12

a. Kompetisi (Competence), artinya ketrampilan dan pengetahuan yang dimilki 

oleh karyawan untuk melakukan pelayanan. 

b.Kesopanan (Courtesy), meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para 

karyawan. 

c.Kredibilitas atau kepercayaan (Credibility), meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan kepercayaan perusahaan, seperti : reputasi, prestasi dan 

sebagainya. 

d.Keamanan (Security), artinya tidak ada bahaya, resiko atau keraguan dalam 

memanfaatkan pelayanan yang ditawarkan. 

 

5.Perhatian Individu (Empathy) 

 

Peduli, memberikan  perhatian secara pribadi kepada konsumen. Konsumen 

selalu menginginkan pengertian dalam hal ini merupakan kunci terpenting suatu 

perusahaan. Dimensi Empathy merupakan penggabungan dari dimensi: 

a. Akses (Acces), meliputi kemudahan untuk memanfatkan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

b.Komunikasi (Communication), artinya kemampuan melakukan komunikasi 

untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh masukan 

dari pelanggan/ konsumen. 

c. Memahami pelanggan (Understanding the Costumer), meliputi usaha 

perusahaan dan keinginan pelanggan. 

 
Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Lima dimensi kualitas jasa merupakan salah satu pendekatan untuk 
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mendefinisikan antara persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau dinginkan. Konsekuensi atas 

pendekatan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang penting bagi strategi 

perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam 

menghadapi persaingan. 

2.5.2 Pendekatan Pelayanan Berkualitas 

Menurut Yamit (2004 : 22) terdapat dua pendekatan pelayanan berkualitas 

yang populer, yaitu service triangle dan total quality service. 

1. Service Triangle 

Adalah suatu model interaktif maanjemen pelayanan yang menghubungkan 

antara perusahaan dengan pelanggan. Model  tersebut terdiri dari tiga elemen 

dengan pelanggan sebagai titik fokus. 

  a.Strategi pelayanan (service strategy) 

   Strategi pelayanan adalah strategi untuk memberikan pelayanan kepada        

pelangan dengan kualitas sebaik mungkin sesuai standar yang telah 

ditetapkan perusahaan. 

b.Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan (service people) 

Orang yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan 

pelanggan harus memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tulus, 

responsif, ramah, fokus dan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah 

segalanya. 
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a. Sistem pelayanan (service system) 

Sistem pelayanan adalah prosedur pelayanan kepada pelanggan yang 

melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan. 

2.Total Quality Service 

Pelayanan mutu terpadu adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan berkualitas  kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, 

yaitu  pelanggan, pegawai dan pemilik. Pelayanan mutu terpadu memiliki lima 

elemen , yaitu : 

a. Market and customers research adalah penelitian untuk mengetahui 

struktur pasar, segmen pasar, demografis , analisis pasar potensial, analisis 

kekuatan pasar, mengetahui harapan dan keinginan pelanggan atas 

pelayanan yang diberikan. 

b. Strategy formulation adalah petunjuk arah dalam memberikan pelayanan  

berkualitas kepada pelanggan sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

pelanggan bahkan dapat meraih pelanggan baru. 

c. Education, training and communication adalah tindakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya  manusia agar mampu memberikan 

pelayanan berkualitas, mampu memahami keinginan dan harapan 

pelanggan. 

d. Process improvement adalah desain ulang berkelanjutan untuk 

menyempurnakan proses pelayanan, proses P- D –C-A dapat diterapkan 

dalam perbaikan proses pelayanan berkelanjutan ini . 
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e. Assement, measurement, and feedback adalah penilaian dan pengukuran 

kinerja yang telah dicapai oleh karyawan atas pelayanan ynag telah 

diberikan kepada pelanggan . 

2.5.3 Model Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dapat dicapai apabila pihak konsumen merasakan 

bahwa harapan yang diinginkan dapat terpenuhi. Dalam kenyataannya  sering 

pihak penyedia layanan kurang bisa memenuhi keinginan konsumen sehingga 

menghambat adanya pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut bisa dijelaskan 

seperti dalam tabel berikut : 

                                      Gambar 2.1 
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Menurut Zeithaml, V. A., et al. Dalam Tjiptono (2005 : 262 – 270) kelima gap 

(kesenjangan ) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas 

pelayanan dirangkum sebagai berikut : 

1. Gap 1 adalah adanya kesenjangan antara harapan konsumen dengan 

persepsi manajemen atas harapan pelanggan (knowledge gap) . Disini 

pihak manajemen tidak selalu dapat memahami secara akurat apa yang 

diinginkan oleh pelanggannnya. 

2. Gap 2 adalah perbedaan persepsi manajemen atas harapan pelanggan 

dengan spesifikasi jasa (standars gap ) . Manajemen mungkin benar dalam 

memahami keinginan pelanggan dalam tetapi tidak menetapkan standar 

pelaksanaan yang spesifik. 

3. Gap 3 adalah perbedaan antara spesifikasi  kualitas jasa dan penyampaian 

jasa (delivery gap ) . Dalam hal ini personil mungkin kurang terlatih 

(belum menguasai tugasnya); beban kerja terlalu berlebihan; tidak mampu 

memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan . Atau dihadapkan pada 

standar yang berlawanan , seperti menyediakan waktu untuk 

mendengarkan keluhan pasien tetapi dilain sisi mereka diharuskan 

melayaninya dengan cepat. 

4. Gap 4 adalah perbedaan antara penyampaian jasa dengan komunikasi 

eksternal (communication gap) . Disini harapan pelanggan dipengaruhi 

oleh iklan dan pernyataan / janji / slogan yang dibuat perusahaan . 

Resikonya adalah harapan pelanggan akan membumbung tinggi dan slit 

dipenuhi. Terutama jika perusahaan memberikan janji yang muluk – 

muluk. 
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5. Gap 5 adalah perbedaan antara jasa yang yang dipersepsikan dan jasa yang 

diharapakan (service gap) . Perbedaan ini terjadi apabila pelanggan 

mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda atau mereka bisa 

juga memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas. 

2.5.4 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Dalam bisnis jasa, sifat dan pelayanan contact person merupakan aspek yang 

sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Bila aspek tersebut 

diabaikan atau bahkan  sengaja dilupakan, maka dalam waktu yang tidak terlalu 

lam perusahaan yang bersangkutan bisa kehilangan banyak konsumen. 

Sehubungan dengan peranan contact person yang sangat penting dalam 

menentukan kualitasa jasa, setiap perusahan memerlukan service excellence. 

Yang dimaksud dengan servicexcellence atau pelayanan unggul yaitu suatu cara 

karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Elhaitammy dalam  

Tjiptono (2002 : 58) menyebutkan beberap kriteria untuk menyatakan bahwa 

sebuah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan adalah excellence, jika : 

1. Kualitas pelayanan  yang diberikan lebih baik dari yang diperkirakan. 

2. Kualitas pelayanan yang diberiakn rata – rata lebih baik dari kualitas 

pelayanan yang diberikan pesaing. 

Ada beberapa unsur pokok dalam dalam serviceexcellence (Fandy Tjiptono , 

2002 : 58 – 59) antara lain : 

1. Kecepatan Pelayanan 

• Pelayanan yang benar, ramah , dan  nyaman tidak ada artinya jika 

pelayanan yang diberikan sangat lambat. 

• Pelayanan yang lambat dapat mengecewakan pelanggan. 
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• Pelayanan dapat dikatakan lambat, jika lebih lambata darai dijanjikan 

dan lebih lambat darai rata – rata pelayanan yang diberikan oleh 

pesaing. 

• Pelayanan yang lambat terjadi karena tenaga kerja kurang mendukung, 

mekanisme kerja tidak jelas,dan kurang adanya kerjasama yang baik 

antar sesama karyawan. 

• Pelayanan yang cepat adalah pelayanan yang diinginkan oleh setiap 

konsumen / pelanggan. 

• Pelayanan yang cepat dapat tercipta jika dikerjakan oleh tenaga 

terampil, dengan mekanisme kerja yang jelas dan didukung oleh sarana 

yang cukup memadai. 

2. Kenyamanan dalam Pelayanan 

Kenyamanan dalam pelayanan bagi perusahaan jasa adalah merupakan bagian 

produk yang ditawarkan . Oleh karena itu, tingkat kenyamanan dalam 

pelayanan akan menentukan tingkat kepuasan pelanggan. 

Kenyamanan pelayanan dapat dirasakan pelanggan baik di dalam maupun di 

luar gedung. Kenyaman pelanggan dapat dirasakan mulai dari  pelayanan di 

lapangan parkir jika pada gedung sendiri, pelayanan pada pintu masuk jika ada 

penjaga atau satpam, pelayanan dalam gedung (temperatur udara, pengaturan 

ruang tunggu, kerapian, dan kebersihan ruangan, dan sebagainya). 

3.  Keramahan Pelayanan  

Pelayanan yang benar, cepat, dan nyaman, tetapi sama sekali tidak diikuti 

sikap ramah, akan teras kurang baik, bahkan akan dirasakan sebagai sesuatu 

yang mengecewakan bagi pelanggan. Keramahan kadang dapat mentralisir 
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kekurangan – kekurangan yang lain. Keramahan dalam pelayanan hendaklah 

diberikan secara ikhlas dan efektif. 

4.Kebenaran Pelayanan 

Pelayanan yang benar adalah bentuk pelayanan yang didambakan oleh setiap 

orang, apabila kebenaran itu menyangkut keuangan dan masalah – masalah 

yang menyangkut kepentingan pelanggan. Kebenaran di dalam pelayanan 

dipengaruhi oleh ketelitian petugas , tersedianya sarana pendukung, ada 

tidaknya kerja sama yang baik antar unit atau antar sesama karyawan. 

Dengan demikian serviceexcellence adalah bentuk pelayanan dimana 

kualitasnya lebih baik dari yang diperkirakan pelanggan , dan rata – rata yang 

lebih baik daripada perusahaan pesaing. 

2.5.5 Persepsi Terhadap Kualitas Pelyanan 

Menurut Yamit (2004 : 25) persepsi konsuemn merupakan penilaian subyektif 

terhadap pelayanan yang diperolehnya. 

Menurut Kotler dalam Tjiptono & Gregorius Chandara (2005 b: 121) 

”kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan dari kepuasan pelanggan serta 

persepsi positif terhadap kualitas jasa”. Sebagai pihak yang membeli dan 

mengkonsumsi jasa, pelanggan (dan bukan penyedia jasa) yang menilai tingkat 

kualitas pelayanan sebuah perusahaan. 

2.5.6 Harapan / Ekspetasi Pelanggan 

  Menurut Olson & Dover dalam Tjiptono (2005 b : 122) ” harapan / 

ekspektasi pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelim mencoba atau 

membeli suatu produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai  kinerja 

produk yang bersangkutan”. 
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1. Ideal Expectation, yaitu tingkat  kinerja optimum atu terbaik yang 
diharapkan dapat ditrerima konsumen. Menurut Miller (1997) , ideal 
expectation mencerminkan whised for level of performance . Standar ideal 
identik dengan excellence , yakni standar sempurna yang bentuk 
ekspektasi terbesar konsumen (Buttle , 1998 ). 

2. Normative (should) expectation (persuasion – based standar), yaitu  
tingkat yang dirasakan konsumen seharusnya mereka dapatkan  dari 
produk yang dikonsumsi (Parasuraman, et al., 1985). Ekspektasi 
normative dibentuk oleh pemasok atau penyedia jasa. Tipe ekspektasi 
semacam ini ditumbuhkan melalui sumber - sumber yang bisa 
dikendalikan pemasar  (contohnya, iklan, brosur, pamflet, poster, dan 
personal selling), karenanya sering pula disebut persuasion based standart 
atau marketer supplied standar ( spreng, McKenzie& Olshavsky, 1996 ) . 
Karena ekspektasi normatif dibentuk terutama melalui janji – janji yang 
duberikan oleh pemasar, maka konsumen menerpkan norma bahwa 
pemasar harus memenuhu janjinya (Should keep the promises) . Dalam 
praktik , over promosing merupakan fenomena yang banyak dijumpai, 
terutama di kalangan pemasar yang bersaing menarik pelanggan sebanyak 
– banyaknya. Konsekuensinya, konsumen sering mempersepsikan ada gap 
antara should expectation dan will expectation 

     ( realistic predictive expectation ). 
3. Desired expectation, yaitu tingkat kinerja yang diinginkan pelanggan dapt 

diberikan produk atau jasa tertentu ( Swan & Trawick, 1980 ). Dengan 
kata lain, desired expectation mencerminkan tingkat kinerja yang diingkan 
atau diterima diharapkan pelanggan . Santos & Boote ( 2003 ) menyatakan 
bahwa desired performance merupakan perpaduan antara apa yang 
diyakini pelanggan , dapat ( can be ) dan seharusnya (should be) diterima. 

4. Predicted (will) expectation (experience- based noms), yaitu tingkat 
kinerja yang diantisipasi atau diperkirakan konsumen akan diterimanya, 
berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Tipe ekspektasi ini juga 
bias didefinisikan sebagai tingkat kinerja yang bakal atau mungkin terjadi 
pada interaksi berikutnay antara pelanggan dan perusahaan (Oliver , 1981; 
Zeeithhaml, et al.,1993). Standar ini terbentuk berdasarkan pengalaman 
masa lalu dalam mengkonsumsi kategori produk atau jasa tertentu dan 
persepsi konsumen terhadap kinerja produk tipikal. Pelanggan 
mengandalkan standar yang mencerminkan kinerja seharusnya dari merek 
yang dibeli dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, namun 
ekspektasi tersebut dibatasi tingkat kinerja yang diyakini pelanggan 
mungkin direalisasikan berdasarkan pengalamannya dengan merek – 
merek sebelumnya. 

5. Deserved (want) expectation (equitable expectation), yaitu evaluasi 
subyektif konsumen terhadapenvestasi produknya (Miller , 1997) . Tipe 
ekspektasi ini berkenaan dengan apa yang tidaknya harus terjadi pada 
interkasi atau service ecounter berikutnya, yakni layanan yang dinilai 
sudah selayaknya didapatkan pelanggan (Boulding, et al., 1993). Deserved 
expectation berkaitan erat dengan equity theory, yaitu teori yang 
menyatkan bahwa setiap individu akan menganalisis rasio input dan hasil 
(outcome) yang diperolehnya dibandingkan dengan rasio input dan hasil 
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mitra pertukarannya . Input bias berupa informasi, dan waktu yang 
dicurahkan untuk merealisasikan pertukaran , sedangkan hasil mencakup 
manfaat dan kewajiban (liabilitie) yang didapatkan dari pertukaran, 
misalnya penghematan waktu ,kinerja produk / jasa dan kompensasi 
tertentu yang diterima. Apabila pelanggan mempersepsikan ada 
ketidakadilan dalam transaksi pertukaran yang dilaukannya, maka ia akan 
cenderung tidak puas dan menilai kualitas dan menilai kualitas jasa yang 
diterimanya buruk. 

6. Adequate expectation, yaitu tingkat ekspektasi batas bawah (lower level) 
dalam ambang batas kinerja produk atau jasa diterima pelanggan  
( Zeithaml, et  al.,1993). 

7. Minimum tolerable expectation, yaitu tingkat kinerja terendah yang bias 
diterima atau ditolerir konsumen (Miller, 1977 ). Menurut Santos & Bootle 
(2003) ,minimum tolerable expectation mirip dengan adequate 
expectation. 

8. Intorable expectation, yakni serangkain ekspektasi menyangkut kinerja 
yang tidak bakal ditolerir atau diterima pelanggan ( buttle, 1998 ). Standar 
ini bias terbentuk sebagai hasil komunikasi gethok tular atau  pengalaman 
pribadi tyang tidak memuaskan , dimana  konsumen berharap bahwa 
memori buruk tersebut tidak akan pernah terulang lagi. 

9. Worst imaginable expectation, yakni skenario  terburuk mengenai kinerja 
produk yang diketahui dan atau terbentuk melalui kontak dengan media, 
seperti TV, radio,  koran atau internet. Melalui eksposur media ( misalnya, 
liputan berita dan surat pembaca ), konsumen mungkin saja mengetahui 
pengalaman – pengalaman buruk orang lain berkenaan dengan kinerja 
produk , jasa, atau perusahaan spesifik. Konsumen dan atau keluarga dan 
koleganya mungkin belum pernah mengalami langsung pengalamn buruk 
seperti ini , namun mereka tahu bahwa kasus- kasus buruk semacam itu 
memang ada dan bias saja terjadi pada mereka. Intorable expectation dan 
worst imaginable expectation berada dilouar zone of tolerance . menurut 
Zeithaml, et al., (1993) , zone of tolerance mencerminkan sejauh mana 
konsumen menyadari dan bersedia meneriam heterogenitas kinerja 
produk.Apabila kinerja jasa masuk dalam zone of tolerance, maka 
konsumen akan memandangnya sebagai kinerja yamg memuaskan. Namun 
, ukuran zone yang mencerminkan perbedaan antara standar ideal dan 
minimum tolerable expectation ini bias berekspansi dan berkontraksi. . 
Bahkan bias pula zone of tolerance itu nol, apabila standar ideal dan 
minimum tolerable satndar sama . Zone of tolerance pelanggan individu 
bias meningkat maupun menurun, tergantung semua faktor, diantaranya 
variabel – variabel yang bias dikendalikan oleh perusahaan seperti harga 
dan atribut layanan . Konsekuensinya zone of tolerance bervariasi antar 
individu, antar atribut jasa, dan bahkan berbeda – beda antar waktu dan 
antar transaksi yang dilakukan oleh individu yang sama ( Berry, 1999; 
Zeithaml, et  al., 1993 )”. 
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                                          Gambar 2.2 

 
 

2.6Kepuasan Pelanggan 

2.6.1Pengertian Kepuasan 

 Secara umum Kotler (2002) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan prestasi suatu produk yang dirasakan 

(atau hasil) seseorang dalam hubungannya dengan harapan tersebut. 

2.6.2 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Secara umum Kotler (2002) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang sebagai hasil dari perbandingan prestasi suatu produk yang dirasakan 

(atau hasil) seseorang dalam hubungannya dengan harapan tersebut. 
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Wilkie dalam Tjiptono (2005) kepuasan pelangan adalah sebagai suatu 

tanggapan emosional pada evaluasi  terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 

atau jasa. 

Engel, Blackwell dan Minard dalam Tjiptono (2005) kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul 

apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Kepuasan Pelanggan menurut Kotler dalam Tjiptono (2005) kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang ia rasakan apabila dibandingkan dengan harapannya. 

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja 

atau hasil yang dirasakan. Apabila pelayanan yang diterima nasabah sesuai 

dengan harapan pelanggan maka pelanggan akan merasa puas, sebaliknya apabila 

pelayanan yang diberikan kepada nasabah tidak sesuai dengan harapan pelanggan 

maka pelanggan akan merasa tidak puas.  
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   Gambar  2.3 
 

Konsep Kepuasan Pelanggan 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (2005) 

 Kepuasan pelanggan mengukur seberapa besar harapan pelanggan telah 

terpenuhi. Adanya kepuasan diharapkan dapat menciptakan sebuah kesetiaan. 

Kesetiaan pelanggan disini mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan 

kembali dan seberapa besar minat mereka untuk melakukan kemitraan bagi 

organisasi. 

 Dalam  prakteknya sangat sulit untuk mengukur kepuasan pelanggan, manakala 

pelayanan meningkat kepuasan terhadap kinerja penyedia jasa seperti layanan. 

Tujuan 
 Perusahaan 

Kebutuhan dan 
Keinginan Pelanggan 

Produk 

Nilai Produk bagi 
Pelanggan 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 

Harapan pelanggan 
terhadap produk 
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Definisi mereka tentang layanan yang baik sangat bervariasi. Ada  yang 

memahami tentang kinerja sebagai pemberian layanan yang cepat dan tepat. 

2.6.3  Elemen Program Kepuasan Pelanggan 

Pada umumnya program kepuasan pelanggan meliputi kombinasi dari 

tujuh elemen utama (Tjiptono 2005 a: 354 ), yaitu : 

1. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima . Paling tidak 

standarnya menyamai para pesaing utama dalam industri. Untuk itu 

berlaku ”quality comes first , satisfaction program follow”. Biasanya 

perusahaan yang tingkat kepuasannya tinggi menyediakan tingkat 

layanan pelanggan yang tinggi pula. Seringkali itu merupakan cara 

mereka menjustifikasi harga yang lebih mahal. 

2. Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya 

menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya 

dalah bahwa relasi yang kokoh dan saling menguntungkan antara 

penyedia jasa dan pelanggan dapat membangun bisnis ulangan ( repeat 

business ) dan menciptakan loyalitas pelanggan . 

3. Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi 

antara perusahaan dan pelanggan . Biasanya perusahaan ini 

memberikan semacam penghargaan ( rewards ) khusus ( seperti bonus, 

diskon , voucher, dan hadiah yang dikaitkan dengan frekuensi 
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pembelian atau pemakain produk / jasa (perusahaan ) kepda pelanggan  

kelas kakap atau pelanggan rutin (hevy users) agar tetap loyal pad 

produk dari perusahaan bersangkutan. 

4. Fokus pada pelanggan terbaik  (best customers) 

Sekalipun program promosi loyalitas pelanggan berneka ragam 

bentuknya , namun semuanya memiliki kesaman pokok dalam hal 

fokus pada pelanggan yang paling berharga. Program – program 

semacam ini berfokus pada 20 persen dari pelanggan yang secara rutin 

mengkonsumsi 80 persen dari penjulan . 

5. Sistem penanganan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk . Perusahaan 

harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar – 

benar berfungsi sebagaimana mestinya sejak awal. Baru setelah itu, 

jika ada masalah , perusahaan segera berusaha memperbaiki lewat 

sistem penanganan komplain. Jadi , jaminan kualitas harus mendahului 

penanganan komplain. 

6. Unconditional guarantiees 

Unconditional quarantiees dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 

program kepuasan pelanggan .Garansi merupakan janji eksplisit yang 

disampaikan kepada para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang 

dapat diharapkan akan mereka terima. Garansi ini bermafaat dalam 

menguransi resiko pembelian oleh pelanggan , memberikan sinyal 

mengenai kualitas produk , dan secara tegas menyatakan bahwa 

perusahaan bertanggungjawab atas produk / jasa yang diberikannya. 
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7. Program pay for performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya 

dukungan sumber daya manusia organisasi . Sebagai ujung tombak 

perusahaan yang berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan 

berkewajiban memuaskan mereka , karyawan juga harus dipuaskan 

kebutuhannya. 

2.6.4 Manfaat Program Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2005 a : 352),ada beberapa manfaat pokok program 

kepuasan pelanggan , yaitu : 

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya mempertahankan 

pelanggan dalam rangka menghadapai para produsen berbiaya rendah. Banyak 

perusahaan yang mendapati cukup banyak  pelanggan yang bersedia 

membayar harga lebih mahal untuk pelayanan dan kualitas yang lebih baik. 

Konsumen seperti ini tidak akan mengorbankan tingkat kualitas yang bisa 

diterima hanya semata – mata untuk penghematan biaya tertentu yang tidak 

begitu signifikan. 

2. Manfaat ekonomis retensi pelanggan versus perpetual prospecting 

Berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan dan memuaskan 

pelanggan saat ini jauh lebih murah daripada terus- menerus berupaya  

menarik atau memprospek pelanggan baru. 
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3. Nilai kumulatif dan relasi berkelanjutan 

Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa 

peruusahaan selama periode waktu yang lama bisa menghasilkan anuitas yang 

jauh lebih besar daripada pembelian individual. 

4. Daya persuasif gethok tular (Word of mouth) 

Dalam banyak industri (terutama sektor jasa), pendapat / opini positif dari 

teman dan keluarga jauh lebih persuasif dan kredibel daripada iklan. Oleh 

sebab itu, banyak perusahaan yang tidak hanya meneliti kepuasan total, namun 

juga menelaah sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan produk 

kepada orang lain. 

5.    Reduksi sensitivitas harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan cenderung lebih 

jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Hal itu 

disebabkan faktor kepercayaan  ( trust) telah terbentuk. 

6. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis masa depan 

Pada hakikatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang, 

karena dibutuhkan waktu cukup lam sebelum bias membangun dan 

mendapatkan reputasi atas layanan prima. Oleh karena itu, kepuasan 

pelanggan merupakan indicator kesuksesan bisnis di masa yang akan datang. 

2.6.5 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa ada tiga aspek penting yang perlu 

ditelaah dalam kerangka pengukuran kepuasan pelanggan (Fornell dalam Tjiptono 

2005 a: 365), yakni (1) kepuasan general atau keseluruhan ( overall satisfaction);  
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(2) konfirmasi harapan (confirmation of expectation), yakni tingkat kesesuaian 

antara kinerja dengan ekspektasi; dan (3) perbandingan situasi ideal  (comparison 

to ideal ) , yaitu kinerja produk dibandingkan dengan produk ideal menurut 

persepsi konsumen. 

Dalam hal implementasi pengukuran kepuasan pelanggan, terdapat tiga aspek 

penting yang saling berkaitan , (Tjiptono 2005 a: 366), yakni (1) apa yang diukur 

( objek pengukuran ); (2) metode pengukuran, dan (3 ) skala pengukuran. 

2.6.6 Objek Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tidak ada satu pun ukuran tunggal terbaik mengenai kepuasan pelanggan yang 

disepakati secara universal. Meskipun demikian, di tengah beragamnya cara 

mengukur kepuasan pelanggan, terdapat kesamaan paling tidak dalam enam 

konsep inti mengenai objek pengukuran sebagai berikut. 

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction ) 

Cara paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah langsung 

menanyakan kepada pelanggan  seberapa puas mereka dengan produk atau 

jasa spesifik tertentu. Biasanya , ada dua bagian proses pengukurannya. 

Pertama , mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk dan  jasa 

perusahaan bersangkutan. Kedua, menilai dan membandingkannya dengan 

tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk dan / jasa para 

pesaing . 

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Berbagai penelitian memilih kepuasan pelanggan ke dalam komponen-

komponennnya . Umumnya , proses semacam ini terdiri atas empat langkah. 

Pertama, mengidentifikasi dimensi – dimensi kunci kepuasan pelanggan. 
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Kedua, meminta pelanggan menilai produk dan / jasa perusahaan berdasarkan 

item- item spesifik, seperti kecepatan layanan, fasilitas layanan, atau 

keramahan staf layanan pelanggan . 

3. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectation) 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung namun disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian / ketidaksesuain antara harapan pelanggan dengan 

kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting . 

4. Minat pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menayakan 

apakah pelanggan  akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaaan lagi. 

5. Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya 

terjadi satu kali pembelian (Seperti pembelian mobil, broker rumah, asuransi 

jiwa , tur keliling dunia, dan sebagainya), kesediaaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran 

penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 

6. Ketidakpuasan Pelanggan (Costumer Dissatisfaction) 

Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi: a) komplain ; (b) retur atau pengembalian produk; (c) 

biaya garansi; (d) product recall( penarikan kembali produk dari pasar ) ;(e) 

gethok tular negative; dan (f) defections ( konsumen yang beralih ke pesaing ). 
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2.6.7 Metode Pengukuran Kepuasan pelanggan 

 Kotler (2002) mendeskripsikan beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau 

konsumen. Metode tersebut adalah sebagi berikut : 

1. Complaint and Suggestion System 

 

Perusahaan yang berorientasikan pada konsumen selalu mempermudah 

konsumen untuk memberikan  saran atau kritik. Sistem ini sangat 

mempermudah perusahaan dalam memecahkan masalah, juga memberikan ide 

kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan. 

 

2. Customer Satisfication Survey 

 

Apabila perusahaan hanya sekedar melaksanakan Complaint and Suggestion 

Sistem saja belum dapat  memberikan gambaran tentang kepuasan dan 

ketidakpuasan konsumen. Perusahaan yang tanggap akan hal  itu akan 

melaksanakan pengukuran pada konsumen dengan melakukan survey biasa 

seperti mengirimkan kuisioner atau melakukan peneleponan  sebagai  sampel 

pada konsumen sekarang untuk mencari bagaimana perasaan mereka terhadap 

berbagai aspek penampilan yang ditawarkan perusahaan. 

 

3. Ghost Shopping 

 

Cara lain untuk mengetahui kepuasan konsumen adalah mengupah orang untuk 

berperan sebagai pembeli dan melaporkan pengalaman mereka dan melakukan 

transaksi baik di perusahaan sendiri maupun di perusahaan lain. Ghost Shopping 

ini juga membantu menguji karyawan perusahaan dalam mengatasi situasi buruk 

dengan baik. 
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4. Lost Customer Analysis 

 

Perusahaan seharusnya menghubungi konsumen yang telah berhenti 

berlangganan, atau mereka yang berpindah ke perusahaan lain, untuk 

mempelajari apa penyebab hal tersebut. Perusahaan tidak hanya perlu mencari 

tahu ketika pelanggan hilang. Jika tingkat ini meningkat berati perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan. 

5. Some Cautions in Measuring Customer Satisfaction 

 

Pengukuran terhadap kepuasan konsumen kadang susah untuk 

diinterprestasikan, sebab penilaian konsumen kadang tidak tertumpu pada 

personil tetapi pada performa perusahaan. 

2.7  Restoran 
 
2.7.1 Definisi Restoran 

Menurut Marsum WA(2005 : 8) : ”Restoran adalah suatu tempat atau 

bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan 

yang baik kepada semua tamunya baik berupa makanan atau minuman ”. 

2.7.2 Tujuan Operasi Restoran 

     Menurut  Vanco Christian dalam Marsum WA (2005 : 8)  tujuan operasi 

restoran adalah berusaha memuaskan tamu. Di dalam bisnis restoran terdapat 

semacam barter berupa pertukaran jasa dengan uang. Barter ini tidak akan 

berjalan baik jika petugas – petugas menangani pelayanan tidak diseleksi dengan 

cermat, dididik dan dilatih dengan baik, diajar berkomunikasi, serta 

dikoordinasikan dengan teliti serta dipersiapkan dengan kesungguhan hati. 
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2.7.3 Jenis – Jenis Restoran 

Menurut Marsum WA (2005 : 8) jenis – jenis restoran antara lain : 

a. Ala Carte Restoran 

Restoran yang telah mendapat ijin penuh untuk menjual makanan 

lengkap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih sendiri 

makanan yang diinginkan. Tiap – tiap menu mempunyai harga sendiri. 

b. Table D, hotel Restaurant  

Restoran yang khusus menjual satu susunan hidangan , mulai pembuka 

sampai penutup secara lengkap dengan harga tertentu. 

c. Coffe Shop / Brasserie 

Umumnya  berhubungan dengan hotel tempat para tamu dapat makan 

pagi , siang , ataupun malam secara cepat dan biasanya berbentuk 

prasmanan. 

c. Cafetaria / Cafe 

Restoran kecil yang mengutamakan penjual kue, sandwich, kopi, dan 

teh. 

d. Canteeen 

Restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik atau sekolah. 

e. Continental Restaurant 

Restoran dengan hidangan continental pilihan dengan pelayanan 

megah . Suasana dibuat sedemikian rupa sehingga tamu merasa santai . 
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g.Carvery 

Restoran yang berhubungan dengan hotel dan tamu dapat mengiris     

sendiri hidangan panggang dengan hidangan panggang dengan harga 

yang sudah ditetapkan. 

f. Dinning room 

Tempat makan biasa terdapat di hotel yang dipergunakan untuk tamu 

hotel maupun yang berasal dari luar. 

g. Dischouteque 

Restoran yang berfungsi sebagai tempat dansa sambil menikmati 

alunan musik. Kadang – kadang ditampilkan live music. 

h. Fish or Chip Shop 

Restoran yang menjual kripik dan ikan beserta produk lainnya . 

i. Grill Room (Rotisseri ) 

Restoran yang menyediakan berbagai macam daging panggang . 

l . Inn Tavern 

Restoran dengan harga sedang yang dikelola oleh perorangan di tepi 

kota. 

m. Nighth Club / Super Club 

Restoran yang dibuka menjelang larut malam  dan biasanya adalah 

suguhan live music. 

n. Pizzera 

Restoran yang khusus menjual pizza dan hidangan khas Italia. 

 

o. Pancake House / Creperie 
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Restoran yang khusus mensual pancake atau crape. 

p. Pub 

Tempat yang menghidangkan minuman pada umumnya yang dijual 

adalah minuman keras beserta snack. 

q. Snack bar 

Restoran tidak resmi dengan pelayanan cepat dimana tamu mengambil 

sendiri makanan dan ditaruh di atas nampan dari counter. 

r. Speciality Restaurant 

Restoran dengan suasana dan dekorasi yang dibuat sesuai dengan 

hidangan khasnya. 

s. Terrace Restaurant  

Restoran yang terletak diluar bangunan , namun berhubungan dengan 

hotel atau restoran induk . 

t. Gourment Restaurant 

Restoran yang menyelenggarakan layanan makan minum untuk orang 

yang berpengalaman luas dalam bidang makanan dan minuman. 

u. Family Type Restaurant 

Restoran sederhana dengan harga yang tidak mahal untuk keluarga 

atau tamu – tamu rombongan. 

v. Main  Dinning Room 

Restoran yang terdapat di hotel besar dengan penyajian resmi dan 

terikat peraturan . Tamu – tamunya juga resmi dan formal. 
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2.8 Model Hipotesis  
Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka dapat disajikan model 

hipotesis  sebagai berikut : 

 

Keterangan 

: Hubungan Parsial 

: Hubungan Simultan 

: Pengaruh Dominan 

 

2.9 Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harus diuji empiris. Jawaban sementara ini pada dasarnya 

membantu peneliti agar proses penelitiannya lebih terarah. 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah dan konsep 

dasar diatas maka dapat dibuat hipotesis – hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga variabel bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) 

DIMENSI KUALITAS JASA 

Bukti Langsung (X1) 

Keandalan (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

Kepuasan Konsumen 
(Y) 
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mempunyai pengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap 

kepuasan konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Malang. 

2. Diduga variabel jaminan (assurance) yang dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan konsumen pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Malang. 

 

 


