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II. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Pengertian Jasa  

 Pemikiran pemasaran pada mulanya berkembang dari penjualan produk 

fisik. Sementara itu pertumbuhan jasa yang luar biasa terjadi semenjak tahun 

1969-an ketika keadaan pasar semakin menurun dan meningkatnya pergolakan 

lingkungan, sehingga pemasaran jasa menjadi salah satu megatren utama. Akan 

tetapi pada era berikutnya terjadi konsolidasi dan peperangan perebutan pasar, 

karena adanya over expansion of supply di tiap-tiap bidang sektor jasa seperti 

makanan, hotel, penerbangan, broker, keuangan, surat kabar hingga bisnis 

eceran. Hal ini mendorong tumbuhnya perhatian khusus dalam masalah 

pemasaran jasa. 

   Menurut para ahli pemasaran, definisi jasa adalah  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 atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik (Kotler, 

2001). 

   Lupiyoadi (2001) jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya 

tidak berupa produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, yang biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai 

tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, kesehatan) atau 

pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

  Definisi pemasaran jasa, yaitu setiap kegiatan atau menfaat yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dan merupakan barang tidak 

berwujud (intangible) serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu 

(Rismiati, 2001). 

  Jasa merupakan suatu kinerja penampilan tidak berwujud dan cepat 

hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta konsumen lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Kondisi dan cepat 

lambatnya pertumbuhan jasa sangat bergantung pada penilaian pelanggan 

terhadap kinerja yang ditawarkan dan diberikan oleh pihak penyedia jasa, untuk 

menghasilkan kepuasan pelanggan. 
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2.2  Karakteristik Jasa 

 Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk 

fisik). Berikut adalah pendapat para ahli mengenai berbagai karakteristik jasa: 

a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar 

atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai 

tidak berwujud yang dialami oleh konsumen dalam bentuk kenikmatan, 

kepuasan atau rasa aman. 

b. Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk 

yang telah dihasilkan, karakteristik ini disebut juga tidak dapat dipisahkan 

(inseparability) mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersama-sama. 

c. Customization. Jasa juga sering kali didesain khusus untuk kebutuhan 

pelanggan, sebagaimana jasa asuransi dan kesehatan (Lupiyoadi, 2001). 

 Sedangkan menurut Kotler (2001), karakteristik jasa adalah sebagai 

berikut: 

a. Tidak berwujud. Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tidak    dapat 

didengar, tidak dapat diraba, tidak dapat dirasa, tidak dapat dicium sebelum 

jasa itu dibeli. 

b. Tidak dapat dipisahkan. Umumnya jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. Jika jasa itu dilakukan oleh orang, maka penyedianya 

adalah bagian dari jasa. 

c. Variabilitas, jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang 

menyediakan dan kapan serta dimana jasa itu dilakukan.  

d. Tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lamanya jasa 

tidak menjadi masalah bila permintaan tetap karena mudah mengatur staf 

atau karyawan untuk melakukan jasa itu lebih dahulu. Namun jika 

permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit 

(misal, perusahaan jasa transportasi mikrolet).  

 Selain itu karakteristik jasa menurut Mursid (2003) adalah: 

a. Maya atau tidak teraba (intangibility). Karena jasa tidak teraba, maka 

pelanggan tidak dapat mengambil contohnya seperti mencicipi, merasakan, 

melihat, mendengar atau mencium sebelum pelanggan membelinya. Oleh 

karena itu dalam memasarkannya harus menonjolkan jasa itu sendiri. 

Misalnya perusahaan telepon menguraikan bagaimana pelanggan dapat 

menghemat biaya pengeluaran melalui pembicaraan telepon. 
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b. Tak terpisahkan (inseparability). Jasa tidak terpisahkan dengan pribadi 

penjual. Untuk jasa tertentu diciptakan dan dipergunakan habis pada saat 

yang bersamaan. 

c. Heterogenitas. Output dari jasa tidak ada standarisasinya. Setiap unit jasa 

agak berbeda dengan unit jasa lain yang sama. Misalnya order reparasi 

seorang montir mobil tidak sama kualitasnya antara satu order dengan order 

lain. Oleh sebab itu perusahaan jasa harus memperhatikan kualitasnya. 

d. Cepat hilang (perishability) dan permintaan yang berfluktuasi. Jasa cepat 

hilang dan tidak dapat disimpan. Pasaran jasa selalu berubah menurut 

waktu. Misalnya montir menganggur pada hari kemarin, tidak dapat diganti 

pada hari ini dan merupakan kerugian selamanya.   

2.3   Kualitas Pelayanan 

  Kualitas pelayanan berhubungan erat  dengan kepuasan pelanggan dan 

profitabilitas. Tingkat kualitas yang lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu para pemasar saat ini memandang 

tugas peningkatan kualitas produk dan jasa sebagai prioritas utama dalam 

memberikan nilai tambah bagi pelanggan. 

  Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk dan 

jasa maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak, sehingga kekuatan 

tawar menawar konsumen semakin besar. Hak-hak konsumen pun mulai 

mendapatkan perhatian besar terutama aspek keamanan dalam pemakaian 

barang/jasa tertentu. 

  Menurut American Society For Quality Control dalam Lupiyodi (2001), 

kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu 

produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 

 Dalam meningkatkan pemasaran sangat diperlukan suatu kualitas yang 

mendukung, di mana definisi dari kualitas itu menurut Goets merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2002). 

   Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung 

dari perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. 

Menurut Tjiptono (2002), yang dimaksud dengan pelayanan adalah seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang 

mereka terima atau peroleh. 
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 Keunggulan suatu produk jasa tergantung pada keunikan serta kualitas 

yang diberikan oleh penyedia jasa, apakah telah sesuai atau belum dengan 

ekspektasi pelanggan. Untuk mengukurnya diperlukan Servqual (Service 

Quality), yang dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu 

persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) 

dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected 

service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat 

dikatakan bermutu. Dan apabila kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka 

layanan dikatakan tidak bermutu. Dan apabila kenyataan sama dengan harapan, 

maka layanan disebut memuaskan. Dengan demikian service quality dapat 

didefinisikan sebagai alat pengukur seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 

dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

  Menurut Zeithaml dalam Tjiptono (2002), harapan pelanggan sebagai 

berikut, harapan pelanggan diyakini memiliki peranan yang besar dalam 

menentukan kualitas produk/jasa dan kepuasan pelanggan. Pada dasarnya ada 

korelasi yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Dalam 

mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar 

atau acuan. Dengan demikian, harapan pelangganlah yang melatarbelakangi 

mengapa dua organisasi pada bisnis yang sama dapat dinilai berbeda oleh 

pelanggannya. Dalam konteks pelanggan, umumnya harapan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya. Pengertian 

ini didasarkan pada pandangan bahwa harapan merupakan standar prediksi. 

Selain standar prediksi, ada pula yang menggunakan harapan sebagai standar 

ideal.  

   Jika kualitas jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan ideal. Sebaliknya apabila jasa yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan 

demikian baik tidaknya kualitas tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.  

2.4.  Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Kualitas Pelayanan Jasa  

 Ada lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas pelayanan jasa 

yaitu : 

a. Tangible (Bukti Langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 
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b. Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan 

dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan 

c. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Assurance (Jaminan), yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun 

keragu-raguan. 

e. Empathy (Empati), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan 

pelanggan (Yamit, 2002). 

 Para pemasar dalam menciptakan layanan berkualitas perlu 

memperhatikan elemen - elemen layanan sebagai berikut: 

a. Reliability (Keandalan) 

Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk/jasa yang 

handal. Produk/jasa jangan sampai mengalami kerusakan/kegagalan. 

Dengan kata lain, produk/jasa tersebut selalu oke. Para anggota perusahaan 

juga harus jujur dalam menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak 

merasa ditipu. Selain itu, pemasar juga harus tepat janji bila menjanjikan 

sesuatu kepada pelanggan. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa janji bukan 

sekedar janji, namun janji harus ditepati. Oleh karena itu, time schedule perlu 

disusun dengan teliti. 

b. Responsiveness (Cepat Tanggap) 

Restoran cepat saji Mc.Donald’s menggunakan jam pengukuran sebagai 

komitmen untuk melayani pelanggan dengan layanan cepat. Bila satu menit 

telah berlalu dan pelanggan belum menerima menu pesanan, maka pihak 

restoran akan memberikan bonus menu lain. Para anggota perusahaan juga 

harus memperhatikan janji spesifik kepada pelanggan. Unsur lain yang juga 

penting dalam hal cepat tanggap ini adalah anggota perusahaan selalu siap 

membantu pelanggan. Apapun posisi seseorang dalam perusahaan 

hendaknya selalu memperhatikan pelanggan yang menghubungi 

perusahaan. 

c. Assurance (Jaminan) 

Pada saat persaingan semakin kompetitif, anggota perusahaan harus tampil 

lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang 

masing-masing. Faktor security, yaitu memberikan rasa aman dan terjamin 
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kepada pelanggan merupakan hal yang penting pula. Dalam situasi banyak 

pesaing, sangatlah beresiko bila menipu pelanggan. Selain itu anggota 

perusahaan harus bersikap ramah dengan menyapa pelanggan yang 

datang. 

d. Empathy (Berpihak kepada Pelanggan) 

Untuk mewujudkan sikap empathy, setiap anggota perusahaan hendaknya 

dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui telepon ataupun 

bertemu langsung. Dering telepon usahakan maksimum tiga kali, lalu segera 

dijawab. Ingat, waktu yang dimiliki pelanggan sangat terbatas sehingga tidak 

mungkin menunggu terlalu lama. Usahakan pula untuk melakukan 

komunikasi individu agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab, misalnya 

dengan berolah raga bersama atau mengucapkan selamat ulang tahun 

kapada pelanggan yang berulang tahun. Anggota perusahaan juga harus 

memahami pelanggan, artinya pelanggan terkadang seperti anak kecil yang 

menginginkan segala sesuatu atau pelanggan terkadang seperti orang tua 

yang cerewet. Dengan memahami pelanggan, bukan berarti anggota 

perusahaan harus “kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat pelanggan, 

tetapi paling tidak mencoba untuk melakukan kompromi bukan melakukan 

perlawanan. 

e. Tangible (Hal-Hal yang Terlihat) 

Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan 

fasilitas pendingin, alat telekomunikasi yang canggih atau perabot kantor 

yang berkualitas dan lain-lain menjadi pertimbangan pelanggan dalam 

memilih suatu produk/jasa (Tandjung, 2004). 

  Elemen-elemen kualitas pelayanan yang telah disebutkan di atas, harus 

diramu dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan 

antara perusahaan dan pelanggan karena perbedaan persepsi tentang wujud 

pelayanan yang diberikan mengalami perbedaan dengan harapan pelanggan. 

2.5  Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Menurut Mowen (2001), menyatakan bahwa: 

a. Kepuasan konsumen (consumers satisfaction) didefinisikan sebagai 

kesatuan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang/jasa setelah merasa 

mereka memperoleh dan menggunakannya.  
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b. Perilaku keluhan konsumen (consumers complaint behavior) adalah istilah 

yang mencakup semua tindakan konsumen yang berbeda bila mereka 

merasa tidak puas dengan suatu pembelian.  

  Menurut Kotler (2001), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya.  

  Dalam era globalisasi saat ini yang ditandai oleh revolusi teknologi 

komunikasi dan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya perubahan yang 

luar biasa. Karena terjadi berbagai kemudahan komunikasi untuk memperoleh 

informasi dan muncul kompetisi yang sangat ketat sehingga mengakibatkan 

pelanggan memiliki banyak pilihan dan sangat sulit untuk dipuaskan. Hal ini 

mengakibatkan terjadinya pergeseran pada tingkah laku pemasar yang semula 

hanya untuk memenuhi kebutuhan, meningkat menjadi harapan (expectation) 

untuk memenuhi kepuasan. Perubahan ini mendorong munculnya pemikiran 

baru, pasar baru serta kompetisi baru yang sangat ketat. Kebutuhan dan 

keinginan pelanggan semakin meningkat dan beraneka ragam, sehingga 

produsen sangat sulit memuaskan kebutuhan pelanggannya. 

 Memperhatikan perubahan kebutuhan pelanggan dan untuk 

memenangkan persaingan dari para kompetitor, diperlukan suatu petunjuk arah 

serta pendorong motivasi untuk menciptakan langkah kreatif, inovatif agar dapat 

membentuk masa depan yang gemilang yaitu kepuasan pelanggan. 

  Jika perusahaan jasa telah memberikan kepuasan pelanggan, maka akan 

menciptakan pembelian ulang. Memberikan kepuasan kepada pelanggan hanya 

dapat diperoleh jika perusahaan memperhatikan apa yang dinginkan oleh 

pelanggannya, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dihasilkan ditentukan oleh 

pelanggan. Persepsi pelanggan terhadap kepuasan merupakan penilaian 

subyektif dari hasil yang diperolehnya. Harapan pelanggan merupakan referensi 

standar kinerja pelayanan dan sering kali diformulasikan berdasarkan keyakinan 

tentang apa yang akan terjadi. 

 Jika harapan pelanggan sesuai dengan yang dialami dan dirasakannya, 

bahkan apa yang dialami dan dirasakan melebih harapannya sudah dapat 

dipastikan pelanggan tersebut akan merasa puas. Bila yang dialami dan 

dirasakan pelanggan tidak sesuai dengan harapannya, sudah dapat dipastikan 

pelanggan tidak merasa puas. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan 
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merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa 

yang dirasakan dengan harapan (Yamit, 2002). 

 Tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh pelanggan merupakan salah 

satu akar kegagalan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. 

Menurut Yamit (2002), terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab tidak 

diketahuinya harapan pelanggan, yaitu tidak mengadakan interaksi langsung 

dengan pelanggan dan kurang atau tidak ada upaya untuk menanyakan harapan 

pelanggan. Sedangkan tindakan yang dilakukan pertama dan mendasar adalah 

informasi yang akurat mengenai  harapan pelanggan. Oleh karena itu mengukur 

tingkat kepuasan para pelanggan sangatlah perlu demi kelangsungan 

perusahaan. Persoalan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan jasa, adalah relatif 

lebih sulit dibandingkan pengukuran pada produk fisik atau barang. 

 Para ahli pemasaran mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagaimana 

telah di kutip oleh Tjiptono (2002) adalah: 

a. Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

b. Mendefinisikan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

c. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi 

harapan. 

d. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

 Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan 

dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada 

disconfirmation paradigm dari Oliver (2006) Konsep kepuasan pelanggan ini 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut: 
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 Menurut Tjiptono (2002) metode-metode yang dapat digunakan untuk 

memantau dan mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorentasi pada pelanggan (customer-oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, komentar, pendapat, dan keluhan mereka. Media 

yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat 

strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu 

komentar (yang bisa diisi dan diserahkan langsung maupun yang dikirim via 

pos tanpa perangko kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas 

pulsa dan lain-lain. Informasi – informasi yang diperoleh melalui metode ini 

dapat memberikan ide – ide baru dan masukan yang berharga kepada 

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap 

dan cepat untuk mengatasi masalah – masalah yang timbul. Akan tetapi, 

karena metode ini bersifat pasif, mengakibatkan sulit mendapatkan 

gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidak puasan pelanggan. 

Tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. 

Bisa saja mereka langsung beralih ke pemasok yang lain dan tidak akan 

membeli produk perusahaan tersebut lagi. Upaya mendapatkan saran yang 

bagus dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. Terlebih lagi 

bila perusahaan tidak memberikan imbal balik dan tindak lanjut yang 

Tujuan 
Perusahaan 

Kebutuhan dan 
Keinginan Pelanggan 

Produk/Jasa Harapan Pelanggan 
Terhadap Produk/Jasa 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 

Nilai Produk bagi 
Pelanggan 

Gambar 1. Konsep Kepuasan Pelanggan 
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memadai kepada mereka yang telah bersusah payah “berpikir” 

(menyumbangkan ide) kepada perusahaan. 

b. Ghost Shopping  

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah mempekerjakan beberapa orang (Ghost Shopper) untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

Selain itu para Ghost Shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan 

pelanggan dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya para manajer terjun 

langsung menjadi Ghost Shopper  untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. 

Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya sedang melakukan 

penelitian atau penilaian (misalnya dengan cara menelpon perusahaannya 

sendiri dan mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan). Bila mereka 

tahu sedang dinilai, tentu saja perilaku mereka akan menjadi sangat “manis” 

dan hasil penilaian menjadi bias. 

c. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/ 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer lost rate menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuaskan pelanggan. 

d. Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang dilakukan 

dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik (feedback) secara langsung dari pelanggan dan juga 

memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap para pelanggannya (Tjiptono, 2002).  

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat seperti 

yang dikemukakan oleh Tjiptono (2002), hubungan antara perusahaan dan 
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pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian 

ulang terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan.  

2.6  Restoran Fast Food 

 Restoran fast food menyediakan menu yang telah siap saji atau segera 

tersedia, agak terbatas dalam jenis, dekorasi warna-warna utama dan tenang 

pada  ruangan restoran. Menurut Betram dalam Aryarini (2001), fast food adalah 

makanan yang dapat disiapkan untuk dihidangkan dan dikonsumsi dalam waktu 

singkat. Biasanya fast food diciptakan untuk orang-orang yang mempunyai waktu 

terbatas untuk memasak atau menyediakan makanan. 

 Pengertian steak menurut bahasa yang berasal dari kata beef steak 

adalah sepotong daging besar. Biasanya daging yang digunakan untuk steak 

adalah daging sapi. Daging merah, dada ayam dan ikan juga dapat digunakan 

untuk steak. Sapi diperkenalkan pertama kali ke dunia oleh bangsa Spanyol ke 

Meksiko pada tahun 1540. Pada abad ke-18 kolonial bangsa Spanyol dan 

Perancis mulai memelihara sapi dengan memanfaatkan kereta untuk 

mengangkut sapi-sapi tersebut. Industri ini kemudian jatuh akibat musim dingin 

yang dahsyat. Seiring dengan perkembangan zaman, produksi daging sapi 

dijadikan simbol kemakmuran bangsa Amerika. Simbol ini menjadi inspirasi juru-

juru masak untuk menciptakan menu masakan andalan dari daging sapi, salah 

satunya steak.  

2.7 Pengaruh antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

 Tuntutan konsumen terhadap kualitas layanan semakin tinggi. Era 

globalisasi memaksa perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas jasanya 

agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, karena konsumen semakin 

pintar dan kritis untuk memutuskan apa yang akan dibelinya. Konsumen tidak 

hanya melihat harga dari label, tetapi lebih pada manfaat yang didapat dari 

barang yang dibelinya. Mereka lebih suka membeli dengan harga yang sedikit 

lebih tinggi asalkan mendapatkan layanan yang memuaskan. 

 Fenomena ini merupakan tantangan bagi perusahaan dan perlu untuk 

direspon dengan merancang strategi yang tepat. Perusahaan dituntut lebih 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen, selanjutnya perlu diketahui 

harapannya dan kemudian berusaha untuk memenuhinya. 
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 Kualitas pelayanan merupakan bagian yang paling penting dari kegiatan 

pemasaran produk. Pelayanan yang baik akan sangat membantu dalam 

mempertahankan konsumen, karena biaya yang diperlukan untuk 

mempertahankan kemauan pelanggan akan lebih sedikit jika dibandingkan biaya 

untuk merebut kembali pelanggan yang telah hilang atau untuk menarik 

pelanggan yang baru yang biasanya lebih besar. 

 Pengaruh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen ini 

diungkapkan oleh Tjiptono (2002), kualitas dan kepuasan pelanggan berkaitan 

sangat erat. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan 

pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan 

pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada 

perusahaan yang memberikan kepuasan.   

2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Hasil penelitian Irwin Irhamdi (2012) Universitas Brawijaya Malang yang 

berjudul Analisis Pengaruh Diferensiasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Keripik Kentang dengan metode SEM , didapatkan adanya hubungan positif dan 

pengaruh antara variabel keistimewaan, kinerja dan kesesuaian kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen dengan nilai koefisien masing-masing yaitu 

0,304;  0,496;  0,636. 

  Kesesuaian kualitas produk (𝑋3) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dengan nilai koefisien 0,636 yang mempunyai kesesuain 

kualitas produk sebesar 63,6%. 𝑋3 indikator kandungan gizi produk, produk 

bebas dari pengawet. 


