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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai pemberi informasi tambahan, 

pertimbangan, maupun perbandingan bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah 

dan kerangka pikir yang jelas terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan customer-based 

corporate reputation. 

 Dari penelitian Muh Subhan (2006) dengan judul “Analisis Faktor Faktor 

Yang Berpengaruh Terhadap Reputasi Suatu Perusahaan (Studi Kasus Pada 

Pelanggan Sosial PT Askes (Persero) Cabang Pati)”. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana meningkatkan reputasi perusahaan PT Askes (Persero) Cabang 

Pati dengan mengacu pada variabel kualitas jasa dan kepuasan pelanggannya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas jasa 

dan kepuasan pelanggan terhadap reputasi perusahaan di PT Askes (Persero). Data 

dikumpulkan dari peserta sosial yang telah pernah merasakan jasa yang diberikan 

oleh PT Askes (Persero) Cabang Pati. Model penelitian yang dikembangkan pada 

penelitian ini terdiri atas 3 dimensi yaitu kualitas jasa, kepuasan pelanggan dan 

reputasi perusahaan dengan 3 hipotesis yang akan diuji. Hasilnya bahwa kualitas 

jasa dan kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan yang pada 

akhirnya reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada 

loyalitas. 
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 Dari penelitian Walsh et. al. (2009) yang berjudul “Examining the 

Antecedents and Consequences of Corporate Reputation: A Customer 

Perspective”. Objek dalam penelitian ini dari perusahaan penyedia energi (energy 

supply firm) yang tersebar diseluruh negara Jerman. Hasilnya bahwa variabel 

customer satisfaction dan variabel trust terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

variabel customer-based corporate reputation. Walsh et. al. menyimpulkan 

bahwa variabel customer-based corporate reputation memiliki keterkaitan 

langsung dengan variabel customer satisfaction. Reputasi perusahaan dari sudut 

pandang customer oleh Walsh et, al (2009:5) dinilai berdasarkan lima dimensi, 

yakni orientasi pelanggan (customer orientation) dan pemberi kerja yang baik (the 

good employee), perusahaan yang dapat dihandalkan dan kuat secara financial 

(reliable and financially strong company), kualitas produk dan jasa (product and 

service quality) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (social and 

environment responbility.  

2.2  Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Pemasaran  

 Organisasi harus memiliki kemampuan pula untuk menyampaikan 

informasi kepada konsumen bahwa mereka telah menghasilkan sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan mereka, disinilah fungsi pemasaran (marketing) 

menonjol. Ia menjadi penghubung antara organisasi dan konsumen. Lebih jauh 

lagi, fungsi ini diberdayakan untuk mendukung suatu gagasan dan mendidik 

konsumen (Kustoro Budiarta, 2009: 167). 

The American Marketing Association mendefinisikan bahwa pemasaran 

lebih merupakan sebuah organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 
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mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

pemangku kepentingannya (Kotler dan Keller, 2012:5).  

 Definisi yang dikemukanan AMA merupakan salah satu definisi 

manajerial, sedangkan terdapat pula definisi sosial yang menunjukkan peran yang 

dimainkan pemasaran dalam masyarakat. Salah satu definisi sosial dikemukakan 

oleh Kotler dan Keller (2012:5) menurutnya “Pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”. 

Menangani proses pertukaran ini membutuhkan banyak kerja dan 

ketrampilan. Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam 

sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respon 

yang diinginkan pihak lain. Menurut Kotler dan Keller (2012:5) “Marketing 

manajement as the art and science of choosing target markets and getting, 

keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating 

superior customer value”. Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu 

untuk memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. Pemasar mencari tahu semua kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpenuhi. 

 Dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan serangkaian aktivitas 

untuk mengindetifikasi kebutuhan dan kemauan pasar, dilanjutkan dengan proses 

perencanaan dan implementasi atas strategi bauran pemasaran secara terpadu, 
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serta upaya untuk membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan 

pelanggan demi menghantarkan kualitas, layanan dan nilai sehingga kebutuhan 

pelanggan terpuaskan. 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

 Selama ini konsep pemasaran telah mengalami beberapa perkembangan. 

Mulai dari konsep produksi yang berorientasi pada proses produksi, konsep 

produk yang berorientasi inovasi dan pengendalian kualitas produk, konsep 

penjualan yang berorientasi pada konsep pemasaran yang berorientasi pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan kepuasan. 

 Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran 

organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para 

pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan kepada pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, serta 

kemampuan menghasilkan laba. Konsep pemasaran mempunyai perspektif dari 

luar ke dalam, konsep pemasaran ini dalam perjalanan waktunya mengalami 

perkembangan (evolusi pemikiran) (Kotler dan Keller, 2012).  

 Menurut Kotler dan Keller (2012:18) perkembangan konsep pemasaran 

antara lain: 

a) Konsep Produksi 

 Konsep produksi adalah salah satu dari konsep tertua dalam bisnis. 

Konsep ini menegaskan bahwa konsumen akan memilih produk yang 

tersedia dimana-mana dan murah. Manajer dari bisnis yang berorientasi 

produksi berkonsentrasi pada tercapainya efisiensi produksi yang tinggi, 

biaya rendah, dan distribusi massal. 
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b) Konsep Produk 

 Konsep produk menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk-

produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berprestasi, atau 

inovatif. Para manajer dalam organisasi ini berfokus pada membuat 

produk yang superior dan meningkatkannya sepanjang waktu. Atau 

dengan kata lain tujuan bisnis perusahaan adalah pengendalian kualitas. 

c) Konsep Penjualan 

 Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis, jika 

ditinggalkan sendiri, biasanya tidak akan membeli cukup banyak produk-

produk organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan usaha 

penjualan dan promosi yang agresif. Dengan demikian fokus kegiatan 

perusahaan adalah usaha meningkatkan cara-cara penjualan dan kegiatan 

promosi yang intensif agar mampu mempengaruhi, membujuk (bahkan 

mungkin memaksa) konsumen untuk membeli sehingga penjualan dapat 

meningkat. 

d) Konsep Pemasaran 

 Konsep pemasaran dibentuk untuk mengubah filosofi “buat dan jual”, 

yang berpusat pada produk, bergeser ke filosofi “pahami dan tanggapi”. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih 

efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 
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e) Konsep Pemasaran Holistik 

 Keseluruhan perangkat kekuatan yang tampak dalam dasawarsa terakhir 

menuntut praktik pemasaran dan baru. Para pemasar dalam abad 

keduapuluh satu semakin menyadari kebutuhan untuk memiliki satu 

pendekatan kohesif yang lebih lengkap melampaui aplikasi tradisional atas 

pemasaran. Konsep pemasaran holistik didasarkan pada pengembangan, 

perancangan dan implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan 

kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi 

(saling ketergantungan) diantara mereka. 

Berdasarkan pendapat dari dua pakar tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep pemasaran adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa pemasar 

harus menjadi lebih efektif atau memiliki keunggulan bersaing dalam memasarkan 

produknya dimana akan berorientasi pada pelanggan (pasar sasaran dan kebutuhan 

pelanggan) serta akan mengkoordinasikan semua aktifitas yang akan 

mempengaruhi pelanggan dan menghasilkan laba, dimana tujuan akhir adalah 

menciptakan kepuasan pelanggan sehingga diharapkan akan menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

2.3  Pemasaran Jasa 

2.3.1  Pengertian Pemasaran Jasa 

 Jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan 

produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat 

yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (Rambat 

Lupiyoadi, 2009:6).  
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 Jasa (service) yang dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong (2012:224) 

adalah “an activity, benefit, or satisfaction offered for sale that is essentially  

intangible and does not result in the ownership of anything”. Jasa merupakan  

sebuah kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan yang ditawarkan untuk  

dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. 

 Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai layanan personal sampai jasa sebagai 

suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar pemasaran jasa yang telah berusaha 

mendefinisikan jasa.  

 Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah mereka yang 

memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud atau tidak. Di dalam jasa 

selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun 

pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.  

 Industri jasa bervariasi, yaitu sektor pemerintah, sektor nirlaba swasta, 

sektor bisnis dan sektor produksi (Kotler, 2012:110):  Sektor Pemerintah, seperti: 

pengadilan, layanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, 

pemadam kebakaran, kantor pos dan sekolah.  

1. Sektor Nirlaba Swasta, seperti: museum, badan amal, gereja, perguruan 

tinggi, yayasan dan rumah sakit.  

2. Sektor Bisnis, seperti: perusahaan penerbangan, bank, hotel, perusahaan 

asuransi, firma hukum, perusahaan konsultan manajemen, praktik 

kedokteran,perusahaan film, perusahaan real estate.  

3. Sektor Produksi, seperti: operator komputer, akuntan dan staf hukum.  
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2.3.2  Karakteristik Jasa 

 Menurut Kotler & Keller (2012:358), jasa memiliki empat karakteristik 

yang sangat mempengaruhi rancangan pemasaran, yaitu: intangibility, 

inseparability, variability, dan perishability. 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

 Tidak seperti produk, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, didengar, 

atau berbau sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian itu, pembeli 

akan mencari bukti lewat kualitas dengan menarik kesimpulan dari tempat, 

orang, peralatan, komunikasi, simbol dan harga yang melekat pada jasa. 

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas penyedia jasa untuk mengelola bukti 

yang tidak dapat dirasakan tersebut lewat bukti langsung dari pelayanan. 

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

 Apabila barang fisik diproduksi, dimasukkan kedalam persediaan, 

didistribusikan, dan kemudian dikonsumsi, lain halnya dengan jasa yang 

biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jika seseorang 

membuat jasa, maka penyedia jasa merupakan bagian dari jasa. Karena 

klien juga sering hadir sebagai jasa yang dihasilkan, penyedia-interaksi 

klien adalah fitur khusus dari pemasaran jasa.  

3. Berubah-ubah (Variability) 

 Jasa sangat bervariasi karena kualitas jasa bergantung pada siapa yang 

memberikan, kapan dan dimana, serta kepada siapa saja jasa diberikan.  

4. Tidak dapat disimpan (Perishability) 

 Jasa tidak dapat disimpan, sehingga tidak tahan lama dan bisa menjadi 

masalah ketika permintaan berfluktuasi. Jasa yang tepat harus tersedia 
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untuk pembeli yang tepat, di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan 

harga yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. 

2.4  Perilaku Konsumen dalam Konteks Jasa 

2.4.1  Pengertian Perilaku Konsumen 

 Semakin banyaknya perusahaan otomotif bermunculan, menyebabkan 

tingkat persaingan menjadi semakin tinggi. Dengan adanya persaingan mendorong 

setiap perusahaan untuk menciptakan keunggulan. Syarat yang harus di penuhi 

oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan adalah berusaha 

mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan dan dapat 

mencapai keuntungan yang optimal.  

 Dengan demikian setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku 

konsumen pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya. Untuk dapat 

memuaskan konsumen, perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu siapa 

konsumennya, mengapa konsumen tersebut membeli sebuah produk, dan 

bagaimana konsumen tersebut membeli produk. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dapat dijawab melalui teori yang disebut perilaku konsumen. 

 Philip Kotler & Keller (2012:151) mengemukakan bahwa “perilaku 

konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi 

menyeleksi, membeli, menggunakan dan mendispoisisikan barang, jasa, gagasan, 

atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka”. 

 Terdapat berbagai definisi mengenai perilaku konsumen antara lain seperti 

yang dikemukakan oleh Michael R. Solomon (2009:33) :  
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“The field of consumer behavior covers a lot of ground : “It is the 

study of the processes involved when individuals or groups select, 

purchase, use, or dispose of products, services, ideas, or 

experiences to satisfy needs and desires.”  

 

Bidang dari perilaku konsumen mencakup banyak pokok : 

“Perilaku konsumen adalah suatu studi tentang proses-proses yang 

dilibatkan pada saat individu-individu atau kelompok-kelompok 

memilih, membeli, menggunakan, atau menghabiskan suatu 

produk, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan”.  

Menurut Hawkins, Mothersbaugh, & Best (2007:6) :  

“The field of consumer behavior is the study of individuals, groups, 

or organizations, and the process they use to select, secure, use, 

and dispose of products, services, experiences, or ideas to satisfy 

needs and the impacts that these processes have on the consumer 

and society”.  

Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu-individu, 

kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi, dan proses yang 

mereka gunakan untuk memilih, memperoleh, menggunakan, dan 

menghabiskan suatu produk, jasa, pengalaman, atau gagasan untuk 

memuaskan kebutuhan dan pengaruh yang kuat dari proses 

tersebut terhadap konsumen dan masyarakat.  

 Dapat disimpulkan bahwasanya perilaku konsumen adalah segala aktivitas 

yang dilakukan individu maupun organisasi dalam mendapatkan produk atau jasa 

yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan upaya fisik dalam mencari, 

memperoleh, menggunakan, dan mengevaluasi termasuk membatalkan produk 

atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.  

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian  

 Faktor-faktor keputusan konsumen adalah faktor-faktor atau variabel-

variabel dari model keputusan konsumen. Setiap faktor merupakan faktor yang 

mengendalikan model keputusan konsumen sebagai sebuah sistem. Menurut 

Kotler dan Keller (2012:173), perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 



24 

 

faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor-faktor budaya 

mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam.  

 Faktor Budaya  

 Merupakan faktor dasar yang menentukan keinginan dan tingkah laku 

seseorang. Terdiri dari budaya, sub-budaya dan kelas sosial yang sangat 

penting bagi perilaku pembelian.  

 Faktor Sosial  

 Merupakan faktor yang terdiri dari semua kelompok acuan yang memiliki 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku 

seseorang. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting dalam masyarakat, dan menjadi kelompok acuan primer 

yang paling berpengaruh.  

 Faktor Pribadi  

 Keputusan pembelian seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

karakteristik- karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan 

tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta 

kepribadian dan konsep-diri pembeli.  

 Faktor Psikologis  

 Faktor psikologi utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan 

dan sikap. Motivasi adalah kebutuhan yang memadai untuk mendorong 

seseorang bertindak. Persepsi adalah proses yang digunakan individu 

untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi 

guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran 

meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. 
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Keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang 

gambaran sesuatu. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama pada seseorang terhadap objek atau gagasan tertentu.  

2.4.3  Tahap-Tahap Pembuatan Keputusan Konsumen dan Evaluasi Jasa  

 Menurut Valarie A. Zeithaml (2008:51) dalam proses keputusan pembeli 

terdapat beberapa tahap dimana proses pembelian jasa pada dasarnya terorganisasi 

dalam tiga tahap dasar dari perilaku konsumen. 

1. Consumer Choice (Pilihan Konsumen)  

 Area pertama yang penting dari perilaku konsumen yang harus 

diperhatikan oleh pemasar adalah bagaimana konsumen memilih dan 

membuat keputusan-keputusan dan tahapan-tahapan yang mendorong ke 

arah pembelian suatu jasa. Proses ini serupa dengan yang digunakan untuk 

pembelian barang dalam beberapa hal dan berbeda dalam hal lainnya. 

Konsumen suatu jasa melalui urutan logis yang sama, termasuk 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan 

pembelian jasa. 

a. Need Recognition (Pengenalan Kebutuhan)  

Kebutuhan atau keinginan seseorang biasanya terdiri dari beberapa 

kategori yaitu kebutuhan fisiologis (physiological needs), keselamatan 

dan keamanan (safety and security needs), sosial (social needs), ego 

(ego needs), dan aktualisasi diri (self-actualization needs). 
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b. Information Search (Pencarian Informasi)  

Setelah konsumen mengenali suatu kebutuhan, mereka berusaha 

memperoleh informasi tentang barang dan jasa yang mungkin dapat 

memuaskan kebutuhan tersebut. Mencari informasi adalah suatu cara 

mengurangi risiko, membantu konsumen merasa lebih yakin akan 

pilihan mereka.  

c. Evaluation Of Alternatives (Evaluasi Alternatif)  

Berhadapan dengan tugas mengumpulkan dan mengevaluasi kualitas-

kualitas pengalaman (jasa), konsumen bisa saja memilih alternatif 

penyedia jasa pertama yang dapat diterima daripada mencari banyak 

alternatif.  

d. Purchase (Pembelian)  

Setelah konsumen jasa melakukan pertimbangan terhadap alternatif 

yang ada (baik yang secara luas atau lebih otomatis), selanjutnya 

konsumen membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan jasa 

tertentu atau melakukannya sendiri. 

2. Consumer Experience (Pengalaman Konsumen)  

 Karena proses pemilihan suatu jasa penuh risiko yang tak dapat dipisahkan 

dengan banyak hal yang tidak diketahui, pengalaman suatu jasa itu sendiri 

seringkali mendominasi proses evaluasi. Semua jasa adalah pengalaman – 

sebagian berdurasi lama dan sebagian lain singkat; ada yang kompleks dan 

ada juga yang sederhana; ada yang membosankan, sedangkan yang lainnya 

menggairahkan dan unik. Menciptakan dan mengelola proses dan 

pengalaman jasa yang efektif selalu merupakan tugas manajemen yang 
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sangat penting bagi perusahaan jasa. Jadi “Pengalaman Konsumen” 

merupakan inti pokok dari manajemen dan pemasaran jasa.  

3. Pastexperience Evaluation (Evaluasi Pasca Pengalaman)  

 Setelah konsumen merasakan pengalamannya terhadap suatu jasa, mereka 

membentuk suatu penilaian atau evaluasi yang akan menentukan pada 

tingkatan yang lebih luas apakah mereka akan kembali atau terus menjadi 

pelanggan penyedia jasa tersebut. Evaluasi pasca pengalaman jasa 

ditangkap oleh perusahaan jasa dalam ukuran dari kepuasan, kualitas 

pelayanan, loyalitas, dan terkadang dapat berupa keterikatan emosional.  

 Evaluasi pasca-pengalaman jasa akan memberikan pengaruh yang sangat 

kuat terhadap apa yang diceritakan konsumen kepada orang lain mengenai jasa 

tersebut. Karena para konsumen jasa sangat dipengaruhi oleh pendapat-pendapat 

pribadi dari orang lain, memahami dan mengendalikan komunikasi dari mulut-ke-

mulut menjadi lebih penting bagi perusahaan-perusahaan jasa. 

2.5 Kualitas Jasa (Service-Quality) 

 Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan, menurut John Sviokla adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan layanan berkualitas kepada para pelanggannya, pencapaian pangsa 

pasar yang tinggi, serta peningkatan laba perusahaan sangat ditentukan oleh 

pendekatan yang digunakan (Rambat Lupiyoadi, 2009:50).  

 Konsekuensi atas pendekatan kualitas jasa suatu produk memiliki esensi 

penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai 

kesuksesan dalam menghadapi persaingan. Menurut mantan pemimpin GE, John 
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F. Welch Jr., kualitas adalah jaminan terbaik atas loyalitas pelanggan, pertahanan 

terkuat perusahaan dalam menghadapi persaingan, dan satu-satunya jalan untuk 

mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan (Kotler dan Keller, 2012:143).  

 Definisi kualitas dari American Society for Quality Control adalah 

keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat 

(Kotler dan Armstrong, 2010:253). Parasuraman, Zeithml dan Berry 

mendefinisikan kualitas jasa (service quality) sebagai suatu sikap, berkaitan tetapi 

tidak sama dengan kepuasan sebagai hasil dari pembandingan antara harapan 

dengan kinerja (Rambat Lupiyoadi, 2009:52). Dari dua definisi diatas dapat 

dikemukakan bahwa kualitas dinilai dari kemampuannya untuk memenuhi 

harapan-harapan pelanggan dan juga merupakan suatu ciri-ciri dan karakteristik 

yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memiliki persepsi di dalam memenuhi atau melebihi dari suatu harapan. 

 Storey, Easingwood, berpendapat bahwa manajemen perusahaan harus 

memahami secara keseluruhan jasa yang ditawarkan perusahaan dari sudut 

pandang pelanggan (Muh Subhan, 2006:18). Perusahaan harus mewujudkan 

kualitas yang sesuai dengan kebutuhan yang telah disyaratkan dan dituntut oleh 

pelanggan, dengan kata lain kualitas adalah kiat secara konsisten dan efisien untuk 

memberi pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. 

 Dimensi kualitas jasa dapat digunakan manajemen sebagai acuan untuk 

menyusun kerangka perencanaan strategis dan analisis. Dengan menentukan 

dimensi kualitas jasa akan memudahkan perusahaan untuk menentukan standar 

baku pelayanan kepada pelanggan.  
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 Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Fandy Tjiptono, 2012:174) 

terdapat lima dimensi pokok untuk mengukur kualitas layanan. Dimensi pokok 

tersebut antara lain: 

1. Berwujud (Tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (gedung, 

gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya.  

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

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

3. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen 

menunggu menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.  

4. Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen 

antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan 

santun.  
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5. Empati (Emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

2.6  Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)  

 Perusahaan mempunyai tujuan memuaskan konsumen. Cara 

pengungkapannya masih beragam, semakin disadari bahwa pelayanan dan 

kepuasan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan. Apabila perusahaan mampu memenuhi kebutuhan dan 

harapan pelanggan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu 

memuaskan pelanggannya. 

 Definisi mengenai kepuasan diungkapkan oleh Kotler&Keller (2012:177) 

yaitu: “Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 

suatu produk dan harapan-harapannya”.  

 Sementara itu, beberapa pakar juga memberikan definisi yang lain 

mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tse dan Wilton menyatakan 

bahwa kepuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas 

perbedaan antara harapan awal sebelum pembelian ( atau standar kinerja lainnya ) 

dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau 

mengonsumsi produk bersangkutan (Fandy Tjiptono, 2012:169 ). Hal ini 

merupakan penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi 
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pembelian khusus dan pengalaman menggunakan/ mengkonsumsi barang atau 

jasa tersebut. 

 Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikemukakan suatu inti yang 

sama yaitu kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan oleh pelanggan. Jika kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan 

merasa tidak puas. Sebaliknya jika kinerja melebihi harapan, pelanggan merasa 

sangat puas dan senang. 

 Meskipun terdapat definisi yang berbeda-beda mengenai kepuasan 

pelanggan, namun hal yang terpenting adalah bahwa kepuasan pelanggan tidak 

dapat diukur secara langsung dengan pengukuran yang objektif, kepuasan 

pelanggan harus dilihat sebagai sesuatu hal yang abstrak dan merupakan 

fenomena teoritis yang dapat diukur dengan banyak indikator. Pelanggan 

mempunyai pertimbangan sendiri bagaimana memperbandingkan produk atau 

layanan yang sesuai dengan idealnya. Dengan demikian seseorang mungkin akan 

puas dengan layanan dan pada saat yang sama menilai kinerja rata-ratanya 

dibandingkan dengan yang seharusnya dirasakan (Muh Subhan, 2006:22).  

 Lebih lanjut Andreassen (Muh Subhan, 2006:22) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan dapat dibentuk melalui tiga (3) item yaitu : 

1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan secara keseluruhan. 

2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan apabila dibandingkan dengan jasa 

sejenis. 

3. Tingkat kepuasan pelanggan selama menjalin hubungan dengan 

perusahaan. 
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 Sedangkan menurut Anthanassopoulos, et al. (Muh Subhan, 2006:22) 

memberi banyak gambaran pengukuran untuk kepuasan pelanggan pada bidang 

jasa antaranya terdiri : 

1. Terdapatnya iklim antar karyawan di perusahaan memberikan kontribusi 

untuk pelayanan yang lebih baik. 

2. Letak perusahaan yang sangat strategis sehingga mempermudah dalam 

pelayanan. 

 Berdasarkan dari gambaran-gambaran pengukuran kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction) dari para peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepuasan pelanggan dapat dilihat dan diukur dari beberapa indikator-indikator 

antara lain :  

1. Tingkat kepuasan terhadap tingkat pelayanan secara keseluruhan  

2. Tingkat kepuasan terhadap tingkat pelayanan apabila dibandingkan dengan 

jasa sejenis  

3. Tingkat kepuasan pelanggan selama menjalin hubungan dengan 

perusahaan  

4. Tingkat kepuasan terhadap iklim antar karyawan di perusahaan 

5. Tingkat kepuasan terhadap lokasi dari perusahaan. 

2.7  Kepercayaan (Trust)  

 Pada dasarnya kepercayaan pelanggan timbul dari suatu proses pembinaan 

yang cukup lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. apabila 

kepercayaan sudah terjalin diantara pelanggan dan perusahaan, maka perusahaan 

tidak akan terlalu sulit untuk mempertahankan pelanggannya. Tetapi membangun 

kepercayaan pelanggan itu bukan perkara yang mudah. Banyak sekali faktor yang 
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dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Tetapi pada dasarnya kepercayaan 

konsumen akan timbul bila merasa puas atas kualitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan kepada mereka. 

 Ainur Rofiq (2007:32) mendefinisikan kepercayaan (trust) adalah 

kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan 

transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut 

memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan. 

 Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan akan timbul dari kedua belah pihak 

bila masing-masing pihak memiliki keyakinan bahwa mitra pertukarannya 

dipersepsikan mempunyai kehandalan dan integritas yang tinggi. Kepercayaan 

amatlah penting peranannya dalam membina hubungan, terutama pada bisnis jasa 

yang penuh dengan ketidakpastian, resiko dan kurangnya infromasi di antara 

pihak-pihak yang saling berhubungan. Hal tersebut karena bisnis jasa, pihak 

perusahaan menjanjikan konsumennya atas pembelian produk yang tidak dapat 

dilihat (invisible product), dimana konsumennya diharuskan membayar sebelum 

merasakan manfaatnya. 

 Menurut Farida Jasfar (2005:167), kepercayann (trust) dapat berfungsi 

sebagai alat perekat dan toleransi antara perusahaan dengan konsumennya. 

Kepercayaan sebagai perekat, dalam hal ini memungkinkan perusahaan untuk 

mempercayai orang lain dalam mengorganisir dan menggunakan sumber daya 

secara efektif dalam menciptaan nilai tambah bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Kepercayaan yang terbina, termasuk untuk 

mempercayai orang lain akan menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi serta 

akan kemampuan dan keinginannya untuk memenuhi janji eksplisit dan implisit. 
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 Sehubungan dengan kenyatan bahwa sifat jasa yang tidak bisa dilihat 

(intangible), maka karyawan maupun rekan bisnis menjadi faktor yang 

memudahkan terciptanya hubungan yang dilandaskan kepercayaan. Perusahaan 

yang sudah dipercaya akan berkurang ketidakpastiannya (uncertainty) maupun 

kerapuhannya (vurnerability), karena memiliki rasa percaya diri yang sangat baik, 

yang membuat perusahaan mampu mengatasi banyak masalah.  

 Menurut Robbins (2006:462) ada lima dimensi yang mendasari konsep 

kepercayaan, yaitu: 

1. Integritas (integrity), merujuk pada kebenaran dan kejujuran. Dimensi ini 

adalah dimensi yang paling penting saat menilai seseorang apakah bisa 

dipercaya atau tidak. Dimensi ini berhubungan erat dengan kejujuran 

seseorang dalam mengungkapkan kebenaran. 

2. Kompetensi (competence), meliputi pengetahuan serta keahlian teknis dan 

antarpersonal individu. Hal ini lebih kepada teknis seorang individual 

dalam bekerja. 

3. Konsistensi (consistency), berkaitan erat dengan keandalan, prediktibilitas, 

dan penilaian yang baik dari diri seseorang dalam menangani suatu situasi 

dan kondisi. Inkonsistensi antara kata dan perbuatan akan menurunkan 

tingkat kepercayan, bahkan akan merusak sebuah kepercayaan. 

4. Kesetiaan (loyalty) adalah kesediaan untuk melindungi dan 

menyelamatkan muka orang lain. Kepercayaan mensyaratkan bahwa 

seseorang orang mampu bergantung pada orang yang diyakini. Loyalitas 

dalam sebuah organisasi oleh karyawan sangat penting. 
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5. Keterbukaan (openness), adanya sikap saling membuka diri dalam berbagi 

informasi. Dengan adanya keterbukaan ini memperkecil adanya masalah 

yang timbul. 

2.8  Reputasi  

2.8.1 Corporate Reputation 

 Gotsi dan Wilson (Walsh et. al., 2009:4) menyatakan bahwa :  

“a corporate reputation is a stakeholder’s overall evaluation of a 

company over time. This evaluation is based on stakeholder’s 

direct experience with the company any other form of 

communication and symbolism that provides information about the 

firm’s action and/or a comparison with the actions of other leading 

rival!”.  

 

Artinya, perusahaan adalah sebuah evaluasi keseluruhan yang 

dilakukan oleh stakeholder terhadap perusahaan dari waktu ke 

waktu. Evaluasi tersebut didasarkan pada pengalaman langsung 

dari stakeholder terhadap perusahaan, bentuk lain dari komunikasi 

dan simbolisme yang menyediakan informasi mengenai 

aksi/tindakan perusahaan dan atau pembandingan dengan 

aksi/tindakan yang dilakukan oleh pesaing utamanya.  

  

 Brown et. al. (2006:102) menjabarkan reputasi sebagai “mental 

association about organization actually held by others outside the organization”. 

Artinya reputasi merujuk pada asosiasi mental mengenai organisasi yang 

didasarkan pada apa yang sesungguhnya dipikirkan stakeholder mengenai kondisi 

di dalam organisasi. Dimana sudut pandangnya berasal dari stakeholder mengenai 

kondisi didalam organisasi, yang diperjelas dengan pertanyaan berikut: “apakah 

yang sebenarnya stakeholder pikirkan mengenai organisasi?”. 

 Sudut pandang tersebutlah yang menurut Brown et. al. (2006), 

membedakan reputasi perusahaan dengan identitas perusahaan maupun kesan 

terhadap perusahaan. Menurut Brown et. al. (2006: 102), identitas merujuk pada 

asosiasi mental mengenai organisasi yang dijadikan pelanggan oleh anggota 
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organisasi. Dimana sudut pandangnya berasal dari dalam organisasi dan berputar 

didalam organisasi tersebut, yang diperjelas dengan pertanyaan berikut: “siapakah 

kita sebagai sebuah organisasi?”. Sedangkan image sendiri dibedakan menjadi dua 

bentuk, yaitu: 

1. Kesan yang dikehendaki (intended image), merujuk kepada asosiasi 

mental mengenai organisasi dimana pemimpin organisasi menginginkan 

agar kesan yang diciptakan betul-betul dipegang oleh stakeholder. Dimana 

sudut pandangnya berasal dari dalam organisasi menuju stakeholder yang 

berada diluar organisasi, yang diperjelas dengan pertanyaan berikut: 

“apakah yang organisasi inginkan mengenai hal-hal yang dipikirkan 

stakeholder tentang organisasi?”. 

2. Kesan yang diterangkan (construed image), merujuk kepada asosiasi 

mental mengenai organisasi dimana anggota organisasi meyakini apa yang 

dipikirkan oleh stakeholder tentang kondisi organisasi. Dimana sudut 

pandangnya berasal dari dalam organisasi menuju stakeholder yang 

kemudian kembali kedalam organisasi, yang diperjelas dengan pertanyaan 

berikut: “apakah yang organisasi yakini tentang apa yang dipikirkan oleh 

stakeholder mengenai organisasi?” 

 Untuk dapat membangun, memelihara, dan menjaga reputasi perusahaan 

sebagai asset yang berharga yang tak terwujud, semua pihak yang ada di dalam 

perusahaan lewat manajernya perlu mendesai identitas yang unik sebagai 

pembeda dengan competitor, dan memiliki skema rencana yang jelas dan 

konsisten mengenai image perusahaan yang ditampilkan ke publik. 
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Walsh dan Betty (2007:128) menjelaskan bahwa reputasi perusahaan 

setidaknya berkaitan dengan tiga topik bisnis, yaitu: 1) manajemen kualitas, 2) 

riset biaya transaksi (transaction cost), dan 3) market-entry-barriers.  

Akerlof menjelaskan bahwa reputasi merupakan alat yang berguna untuk 

memastikan adanya pelayanan yang berkualitas sebagai hasil produksi jasa dan 

melakukan perencanaan berdasarkan informasi mengenai hal tersebut (Walsh dan 

Betty, 2007). Fombrun dan Van Riel menegaskan bahwa dampak quality-

enchancing effect dari reputasi dapat menjelaskan sebuah kondisi dimana 

perusahaan yang menawarkan produk/ jasa yang berkualitas buruk akan 

mendapatkan hukuman (penaltized) dari pelanggannya yaitu dengan 

mengehentikan pembelian secara sepihak dan menyebarkan komunikasi yang 

negative (Walsh dan Betty, 2007).  

Menciptakan dan memelihara reputasi yang baik diantara perusahaan dan 

pelanggannya merupakan strategi penting yang dapat digunakan untuk 

menurunkan biaya transaksi, barulah pelanggan berani untuk melakukan 

pembelian yang berulang, menjadi tidak bergantung kepada karyawan perusahaan 

untuk mencari informasi/nasihat, dimana akhirnya dapat diartikan beban biaya 

transaksi menjadi lebih rendah.  

Reputasi perusahaan yang bagus dapat dilihat sebagai alat untuk 

menghambat kompetitor masuk ke pasar (market-entry-barrier) karena strategi 

untuk membangun reputasi yang bagus itu susah ditiru, dan untuk 

menciptakannya membutuhkan biaya yang besar. Perusahaan yang tertarik untuk 

membangun reputasi yang bagus harus bersedia dibebani biaya besar dalam 

jangka pendek dan meneraplam rancangan investasi terhadap reputasi agar 
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keuntungan yang didapat untuk jangka panjang dapat menutupi biaya yang 

dikeluarkan. Karenanya, perusahaan jasa yang berniat untuk memasuki pasar yang 

telah memasuki tahap pendewasaan (mature) akan berpikir ulang disebabkan 

tingginya biaya yang dibutuhkan untuk membentuk reputasinya.  

Untuk mengukur reputasi perusahaan (corporate reputation), Fombrun 

(Aulia Rakhman, 2009) memperkenalkan istilah Reputation Quotient yang terdiri 

dari:  

1. Daya tarik emosional (emotional appeal), merujuk pada sejauh mana 

perusahaan disukai, dikagumi, dan dihormati. 

2. Produk dan jasa (products and services), merujuk pada persepsi atas 

kualitas, inovasi, nilai dan kehandalan atas produk dan jasa yang 

disediakan perusahaan.  

3. Visi dan kepemimpinan (vision and leadership), merujuk pada sejauh 

mana perusahaan dapat menunjukkan visi yang jelas dan kepemimpinan 

yang kuat.  

4. Lingkungan kerja (workplace environment), merujuk pada persepsi 

seberapa baik perusahaan dikelola, menjelaskan mengenai dukungan 

kondisi lingkungan kerja bagi karyawan, dan kualitas karyawannya.  

5. Tanggungjawab sosial (social responbility), merujuk pada persepsi sejauh 

mana perusahaan sebagai warga negara yang baik dalam berhubungan 

dengan masyarakat, karyawan dan lingkungan. 

6. Kondisi keuangan (financial performance), merujuk pada persepsi sejauh 

mana perusahaan dalam hal penciptaan laba (profibilty), tingkat 

keberhasilan kedepannya (prospects) dan resikonya. 
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2.8.2 Customer-based Corporate Reputation 

 Walsh dan Betty (dalam Walsh et. al., 2009: 5) menjabarkan reputasi 

perusahaan dari sudut pandang pelanggan (customer-based corporate reputation) 

sebagai berikut :  

“As the customer’s overall evaluation of a firm based on his or her 

reactions to the firm’s goods, services, communication activities, 

interactions with the firm and/or its representatives or 

constituencies (such as employees, management, or other 

customers) and/or know corporate activities”.  

 

Artinya, reputasi perusahaan merupakan evaluasi keseluruhan atas 

sebuah perusahaan yang dilakukan oleh customer berdasarkan 

reaksinya terhadap produk dan jasa, aktivitas komunikasi yang 

dilakukan perusahaan, juga interaksinya dengan perusahaan atau 

perwakilannya (semisal karywan, manajemen, atau customer lain) 

dan atau yang dikenal dengan aktivitas perusahaan.  

 

 Dapat disimpulkan bahwasanya reputasi perusahaan dari sudut pandang 

pelanggan (customer-based corporate reputation) bisa diartikan sebagai hasil 

evaluasi secara keseluruhan yang didapat dari pengalaman langsung selama 

berhubungan dengan pihak perusahaan, dari sudut pandang customer sebagai 

salah satu stakeholder, terhadap produk dan layanan perusahaan termasuk 

didalamnya aktivitas komunikasi, dan interaksinya dengan perwakilan dari 

perusahaan. Maka pada penelitian ini, customer-based corporate reputation  

diartikan sebagai persepsi pelanggan atas performa dan kebijakan yang diambil 

AUTO 2000 Malang Sutoyo terutama yang memiliki kaitan erat dengan 

kepentingan pelanggan. 

 Walsh, et. al. (2009) dalam penelitiannya menjabarkan customer-based 

corporate reputation ke dalam lima dimensi berikut: 

1. Orientasi pelanggan (customer orientation), merujuk pada persepsi 

customer atas kesediaan karyawan perusahaan untuk memuaskan 
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kebutuhan customer-nya. Dimana indikatornya adalah: perusahaan 

memperlakukan pelanggan dengan adil, karyawan memperhatikan 

kebutuhan pelanggan, karyawan memperlakukan pelanggan dengan sopan, 

perusahaan memperhatikan hak-hak pelanggan dengan serius.  

2. Pemberi kerja yang baik (good employer), merujuk pada persepsi customer 

mengenai bagaimana pihak perusahaan dan jajaran manajemen 

memperlakukan karyawannya dan memperhatikan kebutuhan mereka, dan 

harapan dari customer bahwa perusahaan memiliki karywan yang 

kompeten. Dimana indikatornya adalah: merupakan perusahaan yang 

bagus untuk bekerja, merupakan perusahaan yang memiliki karyawan 

yang baik, memiliki standar tinggi dalam melayani orang, memiliki model 

kepemimpinan yang bagus.  

3. Perusahaan yang dapat dihandalkan dan kuat secara financial (reliable and 

financially strong company) merujuk pada persepsi customer terhadap 

perusahaan dalam hal kecakapan (competence), ketangguhan (solidity), 

dan kemampuan dalam mengahsilkan laba (profitability). Lebih lanjut, 

dimensi ini juga mengukur harapan dari customer bahwa perusahaan 

menggunakan sumber keuangannya dengan cara yang bijaksana dan 

karenanya berinvestasi di perusahaan tersebut dipersepsikan memiliki 

resiko yang kecil. Dimana indikatornya adalah merupakan perusahaan 

yang berprospek kuat untuk tumbuh dimasa depan, dapat mengenali dan 

mengambil keuntungan dari kesempatan pasar, perusahaan yang sadar 

akan tanggungjawabnya pada masyarakat.  
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4. Kualiatas produk dan jasa (product and service quality), merujuk pada 

persepsi customer atas kualitas, inovasi, nilai (value) dan kehandalan dari 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dimana indikatornya adalah: 

menawarkan produk dan jasa berkualitas tinggi, merupakan perusahaan 

yang kuat dan dapat diandalkan. 

5. Tanggungjawab sosial dan lingkungan (social and environmental 

responbility), merujuk pada keyakinan (belief) customer bahwa 

perusahaan memiliki peran positif terhadap masyarakat (society) dan 

lingkungan secara umum. Dimana indikatornya adalah: turur mendukung 

dalam hal kebaikan, merupakan perusahaan yang bertanggungjawab secara 

lingkungan.  

 Pada situasi yang sangat kompetitif, apabila kita tidak memiliki reputasi 

yang baik sama artinya dengan penurunan penjualan. Karena perusahaan yang 

sudah dipercaya tentu akan membangun kolam krediabilitas dan keterandalan. 

Namun, reputasi yang telah dimiliki tidak dapat dihancurkan. Sekali kita memiliki 

reputasi yang buruk di mata konsumen, hal tersebut akan sangat susah untuk 

diperbaiki dan mengembalikan kepercayaan orang kepada kita. Intinya, reputasi 

sangat bernilai karena reputasi menginformasikan kita tentang produk apa yang 

tepat untuk dibeli, perusahaan mana yang tepat untuk bekerja, atau sekuritas mana 

yang tepat untuk berinvestasi.  
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2.8.3 Hubungan service quality  terhadap customer-based corporate 

 reputation 

 Secara logika kualitas jasa yang diberikan perusahaan juga sangat 

mempengaruhi reputasi dari perusahaan, jika kualitas jasa yang diberikan ke 

pelanggan baik maka reputasi perusahaan dimata pelanggan atau bahkan dimata 

para stakeholder-nya juga baik. 

 Menurut Dick, Chakravarty dan Biehal (Muh Subhan, 2006: 28) melalui 

penelitiannya mengemukakan suatu bukti bahwa reputasi perusahaan secara 

langsung membentuk kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa dari 

perusahaan yang bersangkutan sehingga akan mempengaruhi pelanggan dalam 

menentukan pilihan. Dalam industri jasa dan bisnis, merek seringkali dikaitkan 

dengan reputasi perusahaan daripada produk atau jasa itu sendiri (Muh Subhan, 

2006:28). Berarti kualitas yang diterima dari sebuah produk atau jasa adalah 

berhubungan dengan reputasi perusahaan yang digabungkan dengan nama merek 

produk atau jasanya. Oleh Sullivan (Eva Sheilla Rahma, 2007:38), dibuktikan 

bahwa reputasi dari perusahaan dalam sudut pandang pelanggan dapat dijadikan 

jaminan bagi pelanggan untuk menilai kualitas produk atau jasa.  

2.8.4 Hubungan customer satisfaction terhadap customer-based corporate 

 reputation  

 Walsh et. al. (2009:6), pelanggan akan memberikan penilaian yang baik 

pada reputasi perusahaan sebagai bagian dari proses evaluasi jasa manakala 

pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diperolehnya dapat melebihi 

harapannya. Nguyen dan Leblanc (Walsh et. al., 2009) mengatakan bahwa 

reputasi dapat digunakan sebagai metode yang efektif dalam memprediksi 
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outcome dari proses produksi dari perusahaan jasa, dan karenanya disadari sebagai 

indikator yang paling dapat diandalkan yang dihasilkan dari kemampuan 

perusahaan jasa untuk memuaskan keinginan (desires) pelanggannya.  

2.8.5 Hubungan trust terhadap customer-based corporate reputation 

 Salah satu fungsi reputasi perusahaan adalah sebagai alat untuk 

menurunkan resiko atas ketidakpastian (reduction of uncertainty). Hal ini amat 

penting peranannya dalam industri jasa yang memiliki sifat tak-berwujud atas 

layanan yang diberikan. Oleh karenanya, setiap transaksi yang akan terjadi baru 

dapat dilaksanakan apabila dilandasi dengan sikap percaya diantara kedua belah 

pihak.  

 Kepercayaan pelanggan terhadap suatu organisasi dapat dibentuk melalui 

komitmen yang diciptakan oleh perusahaan dengan memberikan suatu bukti nyata 

atas janji yang telah dinyatakan oleh suatu perusahaan. Kepercayaan merupakan 

faktor penting dalam hubungan pemasaran dengan pelanggan. Menurut Seth dan 

Mittal (2004;271) di dalam kepercayaan terkandung adanya kesediaan 

(willingness) untuk bersandar pada kemampuan (ability), integritas (integrity), dan 

motivasi bahwa pihak lain akan bertindak untuk melayani kebutuhan kepentingan 

konsumen seperti yang telah disepakati. 

 Dengan mempercayai perusahaan (sebagai mitra pertukarannya), 

pelanggan akan berpikir bahwa perusahaan tersebut akan dapat bertindak adil, 

dapat diandalkan dan menunjukkan adanya perhatian kepada pelanggannya. Jika 

pelanggan dapat mempercayai perusahaan tersebut maka hal ini akan berdampak 

positif pada opini pelanggan dan upaya evaluasi terhadap perusahaan. Dan 

karenanya diharapkan reputasi perusahaan akan meningkat (Walsh et. al., 2009:7). 
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2.9  Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

pengaruh service quality, customer satisfaction dan trust berpengaruh secara 

parsial terhadap customer-based corporate reputation pada Bengkel AUTO 2000  

Malang Sutoyo.  Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.9 

Kerangka Pikir 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Sumber : Peneliti, 2014 
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Service quality (X1) 

 

Customer satisfaction 

(X2) 

 

Trust  (X3) 

 

Customer-based 

corporate reputation (Y) 

 

2.10 Hipotesis 

Gambar 2.10 

Model Hipotesis 

  

  

 

 

 

Sumber: Konsep yang dikembangkan untuk penelitian ini (2014) 

Keterangan Anak Panah : 

 Pengaruh secara simultan 

 Pengaruh secara parsial 

 Pengaruh secara dominan 

 

Sugiyono (2012:221) berpendapat bahwa hipotesis adalah: 

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.  

 

 Bedasarkan konsep penelitian yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis-

hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah: 
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H1 : Diduga bahwa service quality, customer satisfaction dan trust 

berpengaruh terhadap customer-based corporate reputation secara 

simultan. 

H2 : Diduga bahwa service quality, customer satisfaction dan trust 

berpengaruh terhadap customer-based corporate reputation secara parsial. 

H3 : Diduga bahwa variabel customer satisfaction berpengaruh dominan 

terhadap customer-based corporate reputation. 


