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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Moon (2008) menunjukkan 

bahwa servicescape pada theme restaurant dan non-theme restaurant berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pleasure feeling, pleasure feeling pada theme 

restaurant dan non-theme restaurant berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

revisit intention, servicescape pada theme restaurant dan non-theme restaurant 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap perceived service quality, perceived 

service quality pada theme restaurant tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap revisit intention namun pada non-theme restaurant berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap revisit intention, perceived service quality pada 

theme-restaurant dan non-theme restaurant berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap pleasure feeling, atribut servicescape pada theme restaurant dan non-

theme restaurant berpengaruh signifikan dan positif terhadap revisit intention, dan 

pleasure feeling pada theme restaurant dan non-restaurant sama-sama memediasi 

pengaruh signifikan dan positif. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Heung dan Gu (2012) 

menunjukkan bahwa restaurant atmospherics mempunyai pengaruh positif pada 

dinning satisfaction, restaurant atmospherics mempunyai pengaruh positif pada

10 
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restaurant patrons’ return intention, restaurant atmospherics mempunyai 

pengaruh positif pada restaurant patrons’ intention to spread, restaurant 

atmospherics mempunyai pengaruh parsial positif pada restaurant patrons’ 

willingness to pay, dinning satisfaction mempunyai pengaruh positif pada patrons’ 

return intention, dinning satisfaction mempunyai pengaruh positif pada patrons’ 

intention to spread, dan dinning satisfaction mempunyai pengaruh positif pada 

patrons’ willingness to pay.  

Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Cheong et al (2008) menunjukkan 

bahwa persepsi kualitas produk tidak mempunyai pengaruh positif pada emosi 

positif, persepsi kualitas produk mempunyai pengaruh negatif pada emosi negatif, 

persepsi konsumen pada atmospherics mempunyai pengaruh positif pada emosi 

positif, persepsi konsumen pada atmospherics tidak mempunyai pengaruh negatif 

pada emosi negatif, persepsi konsumen pada persepsi kualitas layanan mempunyai 

pengaruh positif pada emosi positif, persepsi konsumen pada persepsi kualitas 

layanan tidak mempunyai pengaruh negatif pada behavioral intention, emosi 

negatif konsumen tidak mempunyai pengaruh negatif pada behavioral intention, 

persepsi kualitas produk tidak mempunyai pengaruh positif pada behavioral 

intention, persepsi konsumen pada atmospherics mempunyai pengaruh positif pada 

behavioral intention, dan persepsi kualitas layanan mempunyai pengaruh positif 

pada behavioral intention. 

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Arifatu (2016) 

menunjukkan bahwa servicescape mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pleasure feeling emotion, pleasure feeling emotion  mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap revisit intention, servicescape mempunyai pengaruh 
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positif namun tidak signifikan terhadap revisit intention, dan servicescape 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention melalui 

pleasure feeling emotion. 

Berikut adalah tabel ringkasan dari penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1. Woo Gon Kim 

dan Yu Ji Moon/ 

Consumers’s 

Cognitive, 

Emotional, and 

Actionable 

Response to the 

Serviocescape: A 

Test of The 

Moderating 

Effect of The 

Restaurant Type/ 

2008 

a) Servicescape 

b) Pleasure 

Feeling 

c) Perceived 

Service 

Quality 

d) Revisit 

Intention 

Analisis 

Kuantitatif 

 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

a) Servicescape pada 

theme restaurant dan 

non-theme restaurant 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap pleasure 

feeling. 

b) Pleasure Feeling 

pada theme 

restaurant dan non-

theme restaurant 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap revisit 

intention. 

c) Servicescape pada 

theme restaurant dan 

non-theme restaurant 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap perceived 

service quality. 

d) Perceived Service 

Quality pada theme 

restaurant tidak 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap revisit  
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

    intention, namun 

pada non-theme 

restaurant 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap revisit 

intention. 

e) Perceived Sevice 

Quality pada theme- 

restaurant dan non-

theme restaurant 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap pleasure 

feeling. 

f) Atribut Servicescape 

pada theme 

restaurant dan non-

theme restaurant 

berpengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap revisit 

intention 

g) Pleasure feeling pada 

theme restaurant dan 

non-restaurantsama-

sama memediasi 

pengaruh signifikan 

dan positif 

2. Vincent C.S. 

Heung and 

Tianming Gu/ 

Influence of 

restaurant 

atmospherics on 

patron 

satisfaction and 

behavioral 

intentions/ 2012 

 

a) Restaurant 

atmospherics 

b) Behavioral 

intention 

c) Dinning 

satisfaction 

 

Analisis 

Kuantitatif 

 

Multiple 

regretion 

analysis 

a) Restaurant 

atmospherics 

mempunyai pengaruh 

positif pada dinning 

satisfaction. 

b) Restaurant 

atmospherics 

mempunyai pengaruh 

positif pada 

restaurant patrons’ 

return intention 

c) Restaurant 

atmospherics 

mempunyai pengaruh 

positif pada  
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

    restaurant patrons’ 

intention to spread. 

d) Restaurant 

atmospherics 

mempunyai pengaruh 

parsial positif pada 

restaurant patrons’ 

willingness to pay 

e) Dinning satisfaction 

mempunyai pengaruh 

positif pada patrons’ 

return intention 

f) Dinning satisfaction 

mempunyai pengaruh 

positif pada patrons’ 

intention to spread 

g) Dinning satisfaction 

mempunyai pengaruh 

positif pada patrons’ 

willingness to pay 

3. Soo Cheong 

(Shawn) Jang, 

Young Namkung/ 

Perceived Quality 

Emotions, and 

Behavioral 

Intention: 

Application of an 

Extended 

Mehrabianrussel 

Model 

Restaurant/ 2008 

 

a. Product 

Quality 

b. Atmospherics 

c. Service 

Quality 

d. Emotion 

(Positive) 

e. Emotion 

(Negative) 

f. Behavioral 

Intention 

Analisis 

Kuantitatif 

 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

a) Persepsi kualitas 

produk tidak 

mempunyai pengaruh 

positif pada emosi 

positif 

b) Persepsi kualitas 

produk mempunyai 

pengaruh negatif pada 

emosi negatif 

c) Persepsi konsumen 

pada atmospherics 

mempunyai pengaruh 

positif pada emosi 

positif 

d) Persepsi konsumen 

pada atmospherics 

tidak mempunyai 

pengaruh negatif pada 

emosi negatif. 

e) Persepsi konsumen 

pada persepsi kualitas 

layanan mempunyai 

pengaruh positif pada 

emosi positif. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

    f) Persepsi konsumen 

pada persepsi kualitas 

layanan tidak 

mempunyai pengaruh 

negatif pada 

behavioral intention 

g) Emosi negatif 

konsumen tidak 

mempunyai pengaruh 

negatif pada 

behavioral intention 

h) Persepsi kualitas 

produk tidak 

mempunyai pengaruh 

positif pada 

behavioral intention 

i) Persepsi konsumen 

pada atmospherics 

mempunyai pengaruh 

positif pada 

behavioral intention 

j) Persepsi kualitas 

layanan mempunyai 

pengaruh positif pada 

behavioral intention. 

4. Elok Arifatu 

Rohmah/ 

Pengaruh 

Servicescape 

terhadap Revisit 

Intention dengan 

Pleasure Feeling 

Emotion sebagai 

Variabel Mediasi 

(Studi pada 

Wisata Edukasi 

Kampung Coklat 

di Kabupaten 

Blitar / 2016 

 

 

a) Servicecape 

b) Pleasure 

Feeling 

Emotion 

c) Revisit 

Intention 

Analisis 

Kuantitatif 

 

path 

analysis 

a) servicescape 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pleasure 

feeling emotion 

b) Pleasure feeling 

emotion  mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

revisit intention 

c) servicescape 

mempunyai pengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

revisit intention 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/ Judul/ 

Tahun 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

    d) servicescape 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap revisit 

intention melalui 

pleasure feeling 

emotion 

Sumber: Peneliti, 2017 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Pemasaran merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. American Marketing Assosiation (AMA) 

dalam Kotler dan Keller (2009), mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan 

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. 

menurut Kotler & Keller (2012), pemasaran adalah sebuah 

proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan dengan bebas 

saling bertukar produk dan jasa dengan orang lain. Dari definisi pemasaran diatas 

dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui 
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proses menciptakan hingga mengkomunikasikan nilai produk atau jasa sehingga 

terjadi pertukaran yang saling memuaskan. 

2.2.2 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan sebuah seni dan ilmu dalam memilih 

target pasar dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul (Kotler dan Keller, 2009). Kotler dan Armstrong (2010) mendefinisikan lagi 

menajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan 

membentuk hubungan yang menguntungkan dengan mereka. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan proses merencanakan, menciptakan, dan menghantarkan nilai, yang 

dilakukan dalam menentukan sasaran pasar serta untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan agar tercipta sebuah kepuasan. 

2.2.3 Jasa 

2.2.3.1 Pengertian Jasa 

Definisi jasa menurut Zeithaml et al (2013) adalah perbuatan, proses, dan 

kegiatan yang diadakan atau dibuat oleh suatu entitas atau orang untuk entitas atau 

orang lain. Tjiptono (2014) menyebutkan bahwa Kotler & Keller (2012) 

mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik 

(intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Adapun definisi lain 

menurut Lovelock et al (2011) Jasa adalah suatu aktivitas ekonomi yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak yang lain. seringkali kegiatan yang dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu (timebased), dalam bentuk suatu kegiatan (performances) 
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yang akan membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, obyek, maupun aset-

aset lainnya yang menjadi tanggung jawab dari pembeli. Sebagai pertukaran dari 

uang, waktu, dan upaya, pelanggan jasa berharap akan mendapatkan nilai (value) 

dari suatu akses ke barang-barang, tenaga kerja, tenaga ahli, fasilitas, jejaring dan 

sistem tertentu; tetapi para pelanggan biasanya tidak akan mendapatkan hak milik 

dari unsur unsur fisik yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan 

suatu kegiatan yang dibuat oleh suatu pihak, yang menawarkan suatu nilai pada 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu, bersifat intangible, dan tidak menimbulkan 

kepemilikan sesuatu. 

2.2.3.2 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari produk barang 

dan akan berimplikasi pada pemasarannya. Zeithaml et al (2013) menyebutkan 

bahwa karakteristik jasa antaralain: 

1. Itangibility 

Jasa adalah perbuatan atau kegiatan yang tidak dapat dilihat, dirasakan, 

dikecap, dan disentuh dengan cara yang sama sebagaimana merasakan benda 

yang berwujud. 

2. Heterogeneity 

Jasa adalah perbuatan yang sering di produksi oleh manusia, maka tidak akan 

ada jasa yang sama dengan tepat. Heterogenitas pada jasa dikarenakan, tidak 

akan ada pelanggan yang persis sama, setiap pelanggan mempunyai 

permintaan atau menggunakan jasa dengan cara yang unik. 
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3. Simutaneous Production and Consumption 

Jasa dijual, diproduksi, dan dikonsumsi secara secara bersamaan dalam waktu 

yang sama. tidak seperti barang yang diproduksi terlebih dahulu, kemudian 

dijual, baru di konsumsi. 

4. Perishability 

Jasa tidak dapat disimpan (saved), disimpan (stored), dijual kembali, atau 

dikembalikan. 

Selain empat karakteristik tersebut, Tjiptono (2013) menyebutkan satu 

karakteristik lagi yaitu lack of ownership. Pada pembelian barang, konsumen 

memiliki hak penuh atas penggunaan penggunaan dan manfaat produk yang 

dibelinya. pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal 

atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas. Karakteristik jasa menurut 

Tjiptono (2014) secara rinci ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Karakteristik Jasa dan Implikasi Manajemen 

Karakteristik Implikasi Manajemen 

Itangibility 

1. Produk Bersifat abstrak: Lebih berupa tindakan atau 

pengalaman 

2. Kesulitan dalam evaluasi alternatif penawaran jasa: 

persepsi konsumen terhadap risiko 

3. Tidak dapat dipajang: diferensiasi sukar dilakukan. 

4. Tidak ada hak paten: hambatan masuk (entry barrier) 

rendah 

Inseparability 

1. Konsumen terlibat dalam produksi: kontak dan 

interaksi penting sekali 

2. Pelanggan lain juga terlibat: masalah pengendalian 

3. Karyawan mencerminkan dan mewujudkan bisnis jasa: 

relasi pribadi 

4. Lingkungan jasa: mendeferensiasikan bisnis 

5. Kesulitan dalam produksi massal: pertumbuhan 

membutuhkan jaringan kerjasama 
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Lanjutan Tabel 2.2 

Karakteristik Jasa dan Implikasi Manajemen 

Karakteristik Implikasi Manajemen 

Heterogeneity 
1. Standadisasi sukar dilakukan: sangat tergantung pada 

sumber daya manusia yang terlibat 

2. Kualitas sulit dikendalikan: heterogenitas lingkungan 

Perishability 
1. Tidak dapat disimpan: tidak ada sediaan 

2. Masalah beban periode puncak: produktivitas rendah 

3. Sulit menentukan harga jasa: masalah penetapan harga 

Lack of Ownership Pelanggan tidak dapat memiliki jasa: jasa disewakan 

Sumber: Tjiptono,2014 

2.2.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Zeithaml et al (2014) mendefinisikan bauran pemasaran (marketing mix) 

adalah elemen kontrol organisasi yang dapat digunakan untuk memuaskan 

pelanggan atau berkomunikasi dengan pelanggan. 

Pandangan tentang bauran pemasaran menurut Hoffman dan Bateson 

(2011): 

The marketing mix represents the levers that the organization controls. These levers 

can be used to influence consumers’ choice processes as well astheir evaluation of 

service satisfaction. The Services Marketing Mix can beredefined and expanded 

offering the three additional marketing mix variables of process, the physical 

environment, and people. 

Bauran pemasaran merupakan sebuah pengungkit dalam kontrol organisasi. 

Pengungkit ini dapat digunakan untuk mempengaruhi proses pemilihan konsumen 

sebaik evaluasi mereka dari kepuasan layanan. Bauran pemasaran jasa dapat 

didefinisikan ulang dan diperluas dengan 3 variabel bauran pemasaran tambahan 

yaitu proses, lingkungan fisik, dan orang. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa 

merupakan elemen kontrol dari suatu jasa yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi proses pemilihan konsumen, berkomunikasi dengan pelanggan,dan 

memuaskan pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2014) dalam sektor jasa, 4P (product, price, place, 

promotion) diperluas lagi dengan ditambah dengan 4 unsur lainnya, yaitu people, 

process, physical evidence, dan costumer service. Jadi dalam sektor jasa ada 8 

komponen dalam bauran pemasarannya. Setiap komponen dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Product 

Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Produk dapat berwujud fisik maupun tidak. 

2. Pricing 

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategik dan taktikal, 

seperti tingkat harga strutur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat 

diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. Karakteristik jasa 

yang intagible menjadikan harga sebagai indikator signifikan atas kualitas. 

Karakteristik personal dan non-transferable pada beberapa tipe jasa 

memungkinkan diskriminasi harga dalam pasar jasa tersebut, sementara 

banyak pula jasa yang dipasarkan oleh sektor publik dengan harga subsidi atau 

bahkan gratis. Hal ini menyebabkan kompleksitas dalam penetapan harga jasa. 

3. Place 

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para 
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pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi fisik, keputusan 

mengenai penggunaan perartara untuk meningkatkan aksesabilitas jasa bagi 

para pelanggan, dan keputusan non lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan 

jasa. 

4. Promotion 

Promosi meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan kepada 

pelanggan potensial dan aktual. Metode-metode tersebut terdiri dari 

periklanan, promosi penjualan, direct marketing, personal selling, dan public 

relation. 

5. People 

People merupakan unsur yang vital dalam bauran pemasaran. Dalam industri 

jasa setiap orang merupakan part time marketer yang tindakan dan perilakunya 

memiliki dampak langsung pada output yang diterima pelanggan. Oleh sebab 

itu, setiap organisasi jasa (terutama yang tingkat kontaknya dengan pelanggan 

tinggi) harus secara jelas menentukan apa yang diharapkan dari setiap 

karyawan dalam interaksinya dengan pelanggan. Untuk mencapai standar yang 

ditetapkan, metode-metode rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian 

kinerja merupakan keputusan personalia yang sangat penting. 

6. Process 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen high -

contact services. Proses disini adalah bagaimana jasa tersebut dibuat dan 

disampaikan kepada konsumen. 
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7. Customer Service 

Dalam sektor jasa layanan pelanggan (costumer service) dapat diartikan 

sebagai kualitas jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, 

tanggung jawab atas unsur bauran pemasaran ini tidak bisa diisolasi hanya pada 

departemen layanan pelanggan, tetapi menjadi perhatian dan tanggung jawab 

semua personil produksi, baik yang dipekerjakan oleh organisasi jasa maupun 

oleh pemasok. 

8. Physical evidence 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa 

menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Hal ini menyebabkan risiko 

yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian semakin besar. 

Untuk mengurangi tingkat risiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik 

dari karakteristik jasa. Bukti fisik ini dapat berupa brosur, penampilan staf yang 

rapi dan sopan, dekorasi bangunan, ruang tunggu yang nyaman dan lain-lain. 

2.2.5 Physical Evidence 

Salah satu aspek dalam bauran pemasaran jasa adalah bukti fisik (physical 

evidence). Menurut Zeithaml et al (2013) physical evidence adalah lingkungan 

dimana layanan (service) di sampaikan dan dimana perusahaan dan pelanggan 

berinteraksi, baik itu setiap komponen yang berwujud yang memfasilitasi kinerja 

atau kegiatan komunikasi dari jasa. Physical evidence dapat menjadi sarana bagi 

perusahaan untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan kuat mengenai tujuan 

organisasi, segmen pasar yang dituju, dan sifat dari jasa. Menurut Hoffman dan 

Bateson (2011) physical evidence termasuk semua hal yang berwujud, baik fasilitas 

fisik perusahaan, hingga brosur, business card, dan karyawan perusahaan. Physical 
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evidence dapat mempengaruhi pengalaman konsumen selama menggunakan jasa. 

Berdasarkan pengertian tersebut physical evidence merupakan semua aspek yang 

berwujud (tangible), yang dapat menyampaikan tujuan, nilai, dan kualitas dari suatu 

jasa kepada konsumen. 

Zeithaml et al (2013) menyebutkan elemen-elemen umum dari physical 

evidence antara lain: (1) facility exterior, (2) facility interior,(3) other tangibles. 

Elemen-elemen umum dari physical evidence secara rinciakan dijelaskan pada tabel 

2.3. 

Tabel 2.3 

Elemen-Elemen dari Physical Evidence 

Servicescape Other Tangible 

Facility Exterior: 

1. Exterior design 

2. Parking 

3. Signage 

4. Landscape 

5. Surrounding environtment 

Facility Interior 

1. Interior Design 

2. Equipment 

3. Signage 

4. Layout 

5. Air Quality/temperature 

Sound/music/scent/lighting 

1. Business card 

2. Stationary 

3. Billing statements 

4. Reports 

5. Employee dress 

6. Uniforms 

7. Brochure 

8. Web pages 

9. Virtual servicescape 

Sumber: Zeithaml et al, 2014 

Hoffman dan Bateson (2011) menyatakan bahwa penggunaan physical 

evidence bervariasi berdasarkan jenis dari perusahaan jasa. Dengan mengabaikan 

variasi dalam penggunaan physical evidence, semua perusahaan jasa harus 

memperhatikan pentingnya mengelola physical evidence yang mempunyai 

bermacam-macam peran antara lain: 
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1. Packaging the service 

2. Memfasilitasi aliran proses penyampaian jasa 

3. Membedakan perusahaan dari pesaing 

4. Mensosialisasi pelanggan dan karyawan sama dalam hal peran masing masing, 

perilaku, dan hubungan. 

Zeithaml et al (2013) juga menyebutkan bahwa physical evidence dapat 

mempengaruhi aliran pengalaman, kepuasan pelanggan, hubungan emosional 

pelanggan dengan perusahaan, penyampaian pengalaman, interaksi sosial dan 

personal dengan pengalaman menggunakan jasa yang lain. 

2.2.6 Servicescape 

2.2.6.1 Pengeritan Servicescape 

Perusahaan jasa membutuhkan physical evidence untuk menyampaikan 

jasa, membentuk pengalaman, dan membedakan dengan pesaing. Physical evidence 

mempunyai elemen yang disebut dengan istilah servicescape atau service 

environtment. Zeithaml et al (2013) mendefinisikan servicescape sebagai semua 

fasilitas fisik organisasi yang dapat menjadi bentuk lain dari tangible 

communication. Menurut Lovelock et al (2011) servicescape merupakan gaya dan 

tampilan fisik dari elemen pengalaman lain yang ditemui oleh pelanggan di tempat 

penghantaran jasa. Hoffman dan Bateson (2011) mendefinisikan servicescape 

sebagai lingkungan terdekat dimana aktivitas jasa berlangsung. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa servicescape adalah semua 

lingkungan fisik dimana proses penghantaran jasa berlangsung. 
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2.2.6.2 Tujuan Servicescape 

Lovelock et al (2011) berpendapat bahwa terdapat empat tujuan utama dari 

servicescape. Tujuan tersebut antara lain adalah: 

1. Merekayasa pengalaman pelanggan dan membentuk perilaku mereka 

Servicescape mempengaruhi perilaku pembeli dengan tiga cara penting: 

a) Sebagai media penciptaan pesan 

Servicescape mempunyai simbolik kepada audiens yang dituju mengenai 

sifat dan kualitas yang khas dari pengalaman layanan tersebut. 

b) Sebagai media pembentuk minat 

Servicescape lebih menonjol dari perusahaan pesaing dan menarik 

pelanggan dari segmen sasaran. 

c) Sebagai media penciptaan efek 

Servicescape dengan warna, tekstur, suara, aroma, dan desain tata ruang 

akan memperkaya pengalaman layanan yang diinginkan dan 

meningkatkan daya tarik akan barang, jasa, atau pengalaman tertentu. 

2. Mengutarakan citra yang telah direncanakan oleh perusahaan dan mendukung 

strategi positioning serta diferensiasinya. 

Sifat jasa yang intangible, dan pelanggan kesulitan menilai kualitasnya dengan 

baik, membuat pelanggan menggunakan servicescape sebagai cerminan tidak 

langsung dari kualitas, dan perusahaan berusaha untuk mencirikan kualitas dan 

memberikan kesan yang diinginkan 

3. Menjadi bagian dari proporsi nilai 

Servicescape membantu membentuk perasaan dan reaksi yang diinginkan dari 

pelanggan dan pegawai. 
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4. Memfasilitasi penghantaran jasa dan memperkuat kualitas sekaligus 

produktivitas jasa. 

2.2.6.3 Peran Strategis Servicescape 

Zeithaml et al (2013) servicescape merupakan elemen yang paling penting 

digunakan dalam positioning suatu organisasi jasa. Peran strategis servicescape 

dapat dikelompokkan menjadi 4, antara lain: 

1. Package 

Unsur-unsur servicescape dan physical evidence pada dasarnya 

“membungkus” layanan dan memberikan gambaran kepada konsumen atas apa 

yang ada “di dalam” nya. Package atau paket dirancang untuk menggambarkan 

citra tertentu yang mengatur interaksi indera dan mempengaruhi emosi 

pelanggan. Peran package sangat penting dalam menciptakan ekspektasi 

pelanggan baru dan organisasi yang baru didirikan yang mencoba membangun 

citra tertentu. 

2. Facilitator 

Servicescape juga berfungsi sebagai fasilitator atau perantara dalam membantu 

kinerja pelanggan di sekitar lingkungan fisik. Fasilitas yang didesain dengan 

baik dapat membuat pelayanan menjadi menyenangkan dari sudut pelanggan 

dan menyenangkan untuk dilakukan oleh karyawan. Di sisi lain, desain yang 

buruk dan tidak efisien merupakan suatu failure baik dari pelanggan maupun 

karyawan. 

3. Socializer 

Desain servicescape dapat menjadi alat bantu dalam sosialisasi antar karyawan 

dan pelanggan dalam menyampaikan perceived service quality, perilaku, dan 
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relasi. Desain fasilitas juga dapat menyarankan pelanggan akan sikap mereka 

terhadap karyawan, bagaimana pelanggan dipersilahkan masuk, dan 

bagaimana pelanggan harus bersikap di lingkungan fisik dan jenis interaksi 

yang distimuli. 

4. Differentiator 

Desain servicescape dapat membedakan perusahaan dari pada pesaingnya dan 

memberikan sinyal kepada pasar bahwa layanan disediakan untuk segmentasi 

tertentu. Lingkungan fisik dapat digunakan untuk memposisikan perusahaan 

atau menarik segmen baru. 

2.2.6.4 Jenis-Jenis Servicescape 

Zeithaml et al (2013) berpendapat bahwa terdapat dua dimensi dalam 

mengkatagorikan organisasi jasa. Dimensi ini membawa beberapa perbedaan pada 

organisasi jasa yang akan mempengaruhi manajemen dari servicescape, yaitu: 

1. Servicescape Usage 

Organisasi jasa berbeda dalam hal kepada siapa (pelanggan, karyawan, 

atau keduanya) servicescape akan mempengaruhi. Tabel 2.4 menunjukkan 

tiga jenis organisasi jasa yang berbada pada dimensi ini. 

a) Self-service environtment, dimana konsumen lebih berperan penting 

dalam sebagian besar aktivitas dan hanya sedikit karyawan yang 

terlibat. Servicescape kategori ini di rancang untuk fokus pada tujuan 

pemasaran seperti, menarik segmen pasar yang tepat, membuat 

fasilitas menyenangkan dan mudah digunakan, dan membuat desired 

service experience untuk pelanggan. 
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b) Interpersonal service, pelanggan dan karyawan sama sama terlibat dan 

aktif dalam servicescape. Servicescape kategori ini di rancang agar 

menarik, memuaskan, memfasilitasi pelanggan dan karyawan secara 

bersamaan, serta memperhatikan bagaimana servicescape mempengaruhi 

sifat dan kualitas interaksi sosial antara pelanggan dan karyawan. 

c) Remote service, yang mana hanya sedikit atau tidak ada sama sekali 

keterlibatan pelanggan dalam servicescape. Servicescape kategori ini 

harus diatur agar karyawan termotivasi serta memfasilitasi produktivitas, 

teamwork, dan efisiensi operasional. 

2. Servicescape Complexity 

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen servicescape adalah kerumitan 

servicescape. Tabel 2.4 menunjukkan dua kategori berbedayang ada dalam 

dimensi ini. 

a) Lean, organisasi jasa dengan lingkungan layanan yang sederhana, 

dengan sedikit elemen, sedikit ruang, dan sedikit peralatan. Untuk lean 

servicescape, didesain relatif straight forward. 

b) Elaborate, organisasi jasa dengan lingkungan layanan yang sangat 

rumit, dengan banyak elemen dan banyak bentuk. Servicesape pada 

elaborate service harus dirancang sesuai dengan tujuan pemasaran. 
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Tabel 2.4 

Typology of Service Organizations Bases on Variations in Form  

and Use of the Servicescape 

Servicescape 

Usage 

Complexity of the Servicescape 

Elaborate Lean 

Self-service 

(Customer Only 

Water Park 

Ebay 

ATM 

Car Wash 

Simple Internet Services 

Express Mail Drop Box 

Interpersonal 

service  

(both customer 

and employee) 

 
 

Hotel 

Restaurant 

Healt Clinic 

Hospital 

Bank 

Airline 

School 

Dry Cleaner 

Retail Chart 

Hair Salon 

Remote Service 

(employee only) 

Telecommunications 

Inssurance Company 

Utility 

Many Professional 

Service 

Telephone Mail Order 

Desk 

Automated 

Voice Messaging Service 

Sumber: Zeithaml et al, 2013 

 

2.2.6.5 Dimensi-Dimensi Servicescape 

Dimensi lingkungan dari servicescape merupakan semua faktor-faktor fisik 

yang dapat di kontrol oleh organisasi jasa untuk meningkatkan aksi dari pelanggan 

dan karyawan. Zeithaml et al (2013), menyebutkan ada tiga dimensi dalam 

servicescape yaitu, ambient conditions (temperature, pencahayaan, noise, music, 

aroma, dan warna), space and function, serta sign, symbol, and artifacts. Lovelock 

et al (2011) juga menyebutkan dimensi servicescape yang sama dengan Zeithaml 

et al. 

Namun dalam jurnal Kim dan Moon (2009), terdapat berbagai penelitian 

tentang dimensi servicescape. Tabel 2.5 menunjukkan dimensi servicescape yang 

berbeda-beda dari para peneliti. 



31 

 

 
 

Tabel 2.5 

Dimensi Servicescape dari beberapa peneliti 

Peneliti Dimensi 

Servicescape 

Atribut Industri 

Bitner (1992) 

1. Ambient 

Conditions 

2. Space and 

function 

3. Sign, symbols, 

and artifacts 

Temperature, air quality, 

noise, mosic, and odor  

layout, equipment, and 

furnishing 

signage, personal 

artifacts, and style of 

decor 

Service 

organization 

(conceptual 

study) 

Wakefield 

and Blodgett 

(1996) 

1. Layout 

accesability 

2. Facility 

aesthetics 

3. Seating 

comfort 

4. Electric 

equipment and 

displays 

5. Cleanliness 

Layout of exit and entry, 

furnishing and equipment 

layout architectural 

design, color, and interior 

design 

Physical seat and space of 

seat 

Signs, symbols, artifacts 

for leisure experience 

Signs, symbols, artifacts 

for leisure experience 

Facility aesthetic 

Leisure service 

settings (i.e. , 

major league 

baseball 

stadiums) 

Wakefield 

and Blodgett 

(1996) 

1. Building 

design and 

decor 

2. Equipment 

3. Ambience 

Outside appearance, 

interior design, layout and 

seats 

Electric equipment  

cleanliness, temperature, 

and neatness of 

employees’ appearance 

Leisure service 

settings (i.e. , 

proffesional 

hockey games, 

a family 

recreation 

center) 

Lucas (2003) 

1. Layout 

navigation 

2. Cleanliness 

3. Seating 

comfort 

4. Interior decor 

5. Ambience 

Architecture design, 

interior design, and spatial 

layout 

Clean slot floor, padding, 

backrest, and fabric/heat- 

Dissipating seat, 

uncrouwded seat 

Lightning, color, and floor 

decor 

Internal climate, music, 

and visual graphic 

casino 
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Lanjutan Tabel 2.5 

Dimensi Servicescape dari beberapa peneliti 

Ryu and Jang 

(2007) 

1. Facility 

aesthetic 

2. Lighting 

3. Ambience 

4. Layout 

5. Dinning 

equipment 

Architectural design, 

color, and interior design 

Type of lightning and 

music, temperature, and 

scent 

Object layout 

High quality flatware, 

china, glassware, and 

linen 

Upscale 

restaurant 

Newman 

(2007) 

1. Space 

2. Way-findings 

Spatial density legibility of 

internal design such as 

central passageways and 

meeting areas in airport, 

hospitals, and universities 

Service sectors 

(i.e., 

international 

airport) 

Sumber: Kim & Moon, 2009 

 

Penelitian ini mengadaptasi dimensi servicescape yang digunakan pada 

penelitian Kim dan Moon (2009) dan Heung Gu (2012) yaitu, fascility aesthetics, 

layout, ambient conditions, dan employee factors. 

1. Facility Aesthetics 

Fasicilty aesthetic berkenaan dengan desain arsitektur dengan desain 

interior dan dekorasi, serta semua yang berkontribusi pada kemenarikan dari 

lingkungan layanan (Ryu & Jang, 2007; Wakefield & Bloggett, 1994). 

Desain arsitektur yang baik harus memiliki keindahan/ 

estetika(venustas), kekuatan (firmitas), dan kegunaan/ fungsi (utilitas), 

Arsitektur dapat dikatakan sebagai keseimbangan dan koordinasi antara 

ketiga unsur tersebut dan tidak ada satu unsur yang melebihi unsur lainnya. 

Dalam definisi modern, arsitektur harus mencakup pertimbangan fungsi 

estetika dan psikologis. (Deasy, 2012; Ambarwati 2011). 

Untuk menambah kemenarikan dari desain arsitektur, konsumen 

dapat dipengaruhi dengan skema warna dari area layanan. Warna yang 
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berbeda akan menyebabkan perbedaan mood, emosi, dan perasaan. (Ryu & 

Jang, 2007; Bellizzi & Hite,1992; Crowley, 1993; Gorn,Chattopadhyay, Yi, 

& Dahl, 1997; Mikellides, 1990). Warna merupakan komponen visual kuat 

dalam physical setting, terutama dalam setting interior (Deasy, 2012; 

Eiseman, 1998). Lovelock et al (2011) berpendapat bahwa warna dapat 

bersifat menstimulasi, menenangkan, ekspresif, menganggu, mengesankan, 

kultural, menggembirakan, dan simbolis. Tabel 2.6 menunjukkan asosiasi 

warna yang umum dan responterhadap warna 

Tabel 2.6 

Asosiasi Warna yang Umum dan Respon Manusia terhadap Warna 

Warna Derajat kehangatan Simbol Alam 

Asosiasi Umum dan 

Respon Manusia 

Terhadap Warna 

Merah Hangat Bumi Energi dan semangat 

tinggi; dapat merangsang, 

menstimuli emosi, 

ekspresi, dan kehangatan 

Jingga Paling Hangat Senja Emosi, ekspresi, dan 

kehangatan 

Kuning Hangat Matahari Optimis, kejelasan, dan 

intelektualitas, dan 

memperbaiki suasana hati 

Hijau Dingin Tumbuhan, 

rumput, dan 

pepohonan 

Memelihara, 

menyembuhkan, dan cinta 

tanpa syarat 

Biru Paling dingin Langit dan 

samudera 

Relaksasi, kedamaian, dan 

loyalitas 

Nila Dingin Senja Meditasi dan spiritualitas 

Ungu Dingin Bunga violet Spiritualitas; mengurangi 

stress, dapat menciptakan 

suatu perasaan tenang 

Sumber: Lovelock et al (2011) 

 

2. Layout 

Menurut Zeithaml et al (2013), spatial layout merupakan tata letak 

perlengkapan, peralatan, dan  furniture; ukuran dan bentuk item tersebut; 
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dan spatial relation antara item-item tersebut. menurut Ryu & Jang (2007) 

layout merupakan cara bagaimana objek seperti mesin, peralatan, dan 

furnishing di tata dalam sebuah lingkungan. 

Ryu & Jang (2007) menyebutkan bahwa menurut Wakefield & 

Blodgett (1994) layout mungkin mempunyai pengaruh langsung pada 

persepsi kualitas konsumen, tingkat ketertarikan, dan secara tidak langsung 

pada desire to return. 

3. Ambient Conditions 

Menurut Zeithaml et al (2013), ambient condition merupakan semua 

hal yang termasuk dalam latar belakang karakteristik dari sebuah 

lingkungan seperti temperature, keramaian ,musik, aroma, dan warna. 

Adapun Deasy (2012) menyatakan bahwa dalam jurnal Kim dan Moon 

(2008), ambient conditions berhubungan dengan bentuk karakter yang 

cenderung mempengaruhi indera non-visual yang terdiri dari tingkat 

pencahayaan, suhu, aroma, dan musik. 

Tjiptono (2014) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam mendesain tata cahaya yaitu, cahaya di siang hari, 

warna, jenis, dan sifat aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan, persepsi 

penyedia jasa akan tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan, dan suasana 

yang diinginkan. Ryu & Jang (2007) menyatakan bahwa Hopkins et al. 

(1966) menemukan bahwa tingkat kenyamanan meningkat pada tingkat 

pencahayaan yang relatif rendah, dan tingkat kenyamanan menurun ketika 

tingkat pencahayaan relatif tinggi. Adapun Kurtich & Eakin (1993), jenis 
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pencahayaan dapat mempengaruhi persepsi kualitas dari ruangan, merubah 

kesadaran fisik, emosi, dan aspek psikologis dari ruangan. 

Menurut Lovelock et al (2011) aroma dapat memberikan dampak 

besar terhadap suasana hati, respon afektif dan evaluatif, dan bahkan 

keinginan berbelanja dan perilaku di dalam toko. Adapun Ryu & Jang 

(2007) menyatakan bahwa aroma dapat juga mempengaruhi mood, emosi, 

atau perasaan subjektif konsumen. Dalam jurnal Ryu & Jang (2007) juga 

menyebutkan bahwa aroma yang menyenangkan (wangi/harum) dapat 

digunakan sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan penjualan dalam 

bisnis retail (Bone & Ellen, 1999) 

Menurut Lovelock et al (2011) musik dapat memberikan dampak 

hebat terhadap persepsi dan perilaku dalam situasi layanan, sekalipun 

diputar dalam volume yang sulit didengar. Menurut Ryu & Jang (2007) 

beberapa penelitian menyatakan bahwa atmospheric music dapat 

meningkatkan penjualan (Areni & Kim, 1993), mempengarui minat beli 

(Baker et al., 1992; North & Heargraves, 1998), meningkatkan respon 

afektif seperti kepuasan dan relaxation (Oakes,2003), meningkatkan waktu 

pembelian dan menunggu (Milliman, 1986; North & Hargreaves, 1998; 

Yalch & Spangenberg,1993), mempengaruhi dining speed (Milliman,1986), 

dan mempengaruhi persepsi konsumen dari toko (Hui et al., 1997). 

4. Employee Factors 

Menurut Ryu & Jang (2007) karyawan sangat berhubungan erat 

dengan lingkungan sosial, mengacu pada service people dalam sebuah jasa. 

Karyawan yang dimaksud oleh Ryu & Jang (2007) tersebut adalah 
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penampilan karyawan (professional appearance and attractiveness) dan 

jumlah dari karyawan. Baker et al (1992) dalam Ryu & Jang (2007) 

menjelaskan semakin social cues (jumlah dan/ atau keramahan karyawan) 

dihadirkan dalam sebuah store environtment, maka akan semakin banyak 

konsumen. Adapun McColl Kennedy (2003) dalam Ryu & Jang juga 

berpendapat bahwa karyawan berhubungan dengan desired social density, 

yang mana mempengaruhi respon kognitif dan afektif seperti repurchase 

intention. 

2.2.7 Perceived Service Quality 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008) persepsi didefinisikan sebagai proses 

yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke 

dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia dapat juga dijelaskan 

sebagai proses “Bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita”. 

Kim dan Moon (2009) menyatakan bahwa menurut Steenkamp (1989) 

perceived service quality merupakan semua “judgment” yang berdasarkan pada 

persepsi dari sebuah objek atau produk dalam atribut-atribut kualitas. Adapun 

pengertian lain dari perceived service quality yaitu evaluasi dari perusahaan jasa 

spesifik yang merupakan hasil dari perbandingan antara tindakan perusahaan 

terhadap konsumen dengan ekspektasi umum konsumen tentang bagaimana 

perusahaan dalam industri tersebut harus bertindak (Kim dan Moon, 2009; 

Parasuraman et al. 1985). Kim dan Moon (2009) juga menyebutkan bahwa menurut 

Wakefield and Blodgett, (1999) perceived service quality mencermin kanevaluasi 

kognitif pada aspek tak berwujud dari penyampaian layanan seperti reabilitas, 

empati, jaminan, dan responsiveness. 
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Sciffman dan Kanuk (2008) menyatakan bahwa konsumen sering kali 

menilai kualitas produk atau jasa tertentu atas dasar berbagai macam isyaratin 

formasi yang mereka hubungkan dengan produk. Isyarat tersebut merupakan sifat 

intrinsik (warna, rasa, atau aroma) atau ekstrinsik (harga, kemasan, atauiklan) suatu 

produk atau jasa. Kualitas jasa lebih sulit dinilai dibandingkan dengan produk 

karena jasa mempunyai sifat tidak dapat dirasakan, bervariasi,tidak tahan lama, dan 

dihasilkan dan dipakai secara serentak. Oleh karena itu konsumen jasa 

menggunakan berbagai isyarat pengganti (isyarat ekstrinsik) untuk menilai kualitas 

jasa, contohnya dalam menilai jasa seorang dokter dapat diperhatikan kualitas 

kantor dan perlengkapan ruangan, sifat professional perawat,keramahan 

resepsionis, hal tersebut dapat berkontribusi pada keseluruhan penilaian konsumen 

terhadap kualitas jasa. 

2.2.8 Revisit Intention 

Menurut Zeithaml et al (2009), dalam Deasy (2012) revisit intention 

merupakan bentuk perilaku (behavioral intention) atau keinginan pelanggan untuk 

datang kembali, memberi word of mouth yang positif, tinggal lebih lama dari 

perikiraan, berbelanja lebih banyak dari perkiraan. 

Dalam Zeithaml et al (2013) Psikolog lingkungan menjelaskan bahwa orang 

bereaksi terhadap tempat dengan dua dasar perilaku yaitu approach dan avoidance. 

Perilaku approach termasuk semua perilaku positif yang dapat diarahkan pada 

tempat tertentu, seperti keinginan untuk tinggal, menjelajah, bekerja, dan afiliasi. 

Perilaku avoidance atau menghindar mencerminkan hal yang sebaliknya seperti 

keinginan untuk tidak tinggal, tidak menjelajah, tidak bekerja, dan tidak berafiliasi. 

Perilaku approach (termasuk revisit intention) dipengaruhi oleh persepsi pelanggan 
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terhadap lingkungan itu sendiri. Persepsi pengunjung terhadap kualitas jasa yang 

baik dapat menimbulkan perilaku approach (termasuk revisit intention). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

Lingkungan fisik dapat mendatangkan respon kognitif (perceived service 

quality), mempengaruhi evaluasi orang terhadap suatu tempat, produk, dan 

seseorang yang di temukan dalam suatu tempat. (Kim dan Moon, 2009; Bitner, 

1992; Kaplan dan Kaplan, 1989). Menurut Kim dan Moon (2009), isyarat fisik 

mungkin dapat mendatangkan respon persepsi, mempengaruhi evaluasi dan 

pendapat orang pada kualitas dari suatu produk atau jasa. Rust and Oliver (1994) 

dalam jurnal Kim dan Moon (2009) juga berpendapat bahwa persepsi kualitas jasa 

seperti reliabilitas berdasarkan evaluasi pelanggan dari faktor fisik jasa seperti 

design. Jasa bersifat intangible dan mensyaratkan pelanggan untuk hadir selama 

proses jasa, sehingga tangible factors dapat mempunyai pengaruh yang signifikan 

pada persepsi kualitas jasa. 

Kim dan Moon (2009) menyebutkan bahwa Zheithaml et al. (1996) 

menemukan bahwa hubungan antara persepsi kualitas layanan dan niat perilaku 

pelanggan (behavioral intention) sangat erat dan perceived service quality adalah 

penentu kecenderungan pelanggan untuk mengatakan hal-hal positif (word of 

mouth), merekomendasikan dan tetap setia pada suatu perusahaan. Deasy (2012) 

menuliskan bahwa Wakefield dan Blodget (1999) mempelajari efek elemen layout, 

accesability, fascility aesthetics, electronic equipment, seating comfort,dan 

cleanliness pada perceived quality suatu servicescape. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa perceived quality dari elemen-elemen servicescape tersebut 
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memiliki dampak positif terhadap kepuasan pelanggan yang dapat mempengaruhi 

keinginan pelanggan untuk tinggal dan datang kembali. 
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2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

  
Konsumen Kafe Cokelat Klasik 

Malang 

Servicescape  

Perceived Service Quality  

Revisit Intention  

Hasil Penelitian & Pembahasan 

Implikasi Hasil Penelitian 

Landasan Teori Penelitian Terdahulu 

Analisis Deskriptif 
Analisis Kuantitatif: 

1. Uji Validitas & Uji 

Reliabilitas 

2. Uji Asumsi Klasik 

3. Path Analysis 

 

 

Sumber: Peneliti, 2017 
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2.5 Hipotesis 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis Penelitian 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2017 

Keterangan :  

Variabel bebas    = Servicescape 

Variabel intervening   = Perceived Service Quality 

Variabel Terikat   = Revisit Intention 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan (Sugiyono, 2014). Hipotesis yang disusun dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Servicescape dan Revisit Intention 

pengunjung kafe dapat mempersepsikan kualitas layanan kafe dari 

lingkungan fisik kafe yang telah dirasakan selama waktu kunjungan. Menurut 

Brady dan Cronin dalam Tjiptono (2014) kualitas jasa dipengaruhi oleh 

Servicescape 

(X) 
Revisit Intention 

(Y) 

Perceived Service 

Quality (Z) 

𝐻1 

𝐻2 𝐻3 

𝐻4 
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kualitas lingkungan fisik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deasy (2012), 

semakin baik penilaian pengunjung terhadap servicescape yang disediakan 

pengelola restoran maka akan semakin baik penilaian pengunjung terhadap 

kualitas pelayanan restoran. Melalui persepsi kualitas layanan, servicescape  

dapat mempengaruhi respon dan perilaku dari pengunjung. 

Dalam Zeithaml et al (2013) Psikolog lingkungan menjelaskan bahwa 

orang bereaksi terhadap tempat dengan dua dasar perilaku yaitu approach dan 

avoidance. Perilaku approach (termasuk revisit intention) dipengaruhi oleh 

persepsi pelanggan terhadap lingkungan itu sendiri. Menurut Zeithaml et al 

(2009), dalam Deasy (2012), revisit intention merupakan bentuk perilaku 

(behavioral intention) atau keinginan pelanggan untuk datang kembali, 

memberi word of mouth  yang positif, tinggal lebih lama dari perkiraan, 

berbelanja lebih banyak dari perkiraan. Persepsi pengunjung terhadap kualitas 

jasa yang baik dapat menimbulkan perilaku approach (termasuk revisit 

intention). Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat diambil hipotesis : 

H1 : Servicescape berpengaruh signifikan terhadap Revisit Intention. 

2. Servicescape dan Perceived Service Quality 

Bitner (1992) dalam Kim dan Moon (2008) mengatakan bahwa 

lingkungan fisik dapat menimbulkan respon kognitif (dari kualitas layanan 

yang dirasakan) yang mempengaruhi evaluasi orang terhadap suatu tempat, 

produk dan orang –orang yang ditemuinya pada tempat itu. sebagian besar teori 

proses pengolahan informasi manusia didasarkan pada informasi yang diterima 

dari lingkungan, dikodekan dan diproses sebelum keputusan dikeluarkan. 

Salah satu contohnya yaitu jika pelanggan menemukan desain eksterior dan 
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interior restoran yang menarik atau simbol merek yang divisualisasikan 

kredibel, hal ini akan memberikan rangsangan positif terhadap pengaruh 

persepsi yang dialami tentang kualitas layanan tak berwujud seperti kualitas 

makanan, harga, nilai restoran, dan layanan pengiriman. 

Menurut bitner (1992) dalam kim dan moon (2008) mengatakan bahwa 

persepsi tentang faktor fisik mempengaruhi kepercayaan tentang lingkungan 

itu sendiri. Wakefield dan blodgett (1999) dalam kim dan moon (2008) juga 

menunjukkan pengaruh dari servicescape terhadap perceived service quality. 

Kualitas layanan yang buruk dapat menghasilkan respon afektif yang negatif, 

dan ketika efek positif dari servicescape yang berwujud nyata dapat membantu 

mengimbangi respon afektif yang negatif tadi. Rys (1987) dalam kim dan moon 

(2008) menemukan bahwa pelanggan menyimpulkan kualitas pada dasar 

persepsi mereka tentang faktor fisik. Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat 

diambil hipotesis : 

H2 : Servicescape berpengaruh signifikan terhadap Perceived Service Quality  

3. Perceived Service Quality dan Revisit Intention 

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk 

memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan 

masuk akal mengenai dunia dapat juga dijelaskan sebagai proses “Bagaimana 

kita melihat dunia di sekeliling kita” (Schiffman dan Kanuk, 2008). Perceived 

service quality yaitu evaluasi dari perusahaan jasa spesifik yang merupakan 

hasil dari perbandingan antara tindakan perusahaan terhadap konsumen dengan 

ekspektasi umum konsumen tentang bagaimana perusahaan dalam industri 

tersebut harus bertindak (Kim dan Moon, 2009; Parasuraman et al. 1985).  
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Konsumen sering kali menilai kualitas produk atau jasa tertentu atas dasar 

berbagai macam isyarat informasi yang mereka hubungkan dengan produk 

(Sciffman dan Kanuk, 2008). Isyarat tersebut merupakan sifat intrinsik (warna, 

rasa, atau aroma) atau ekstrinsik (harga, kemasan, atau iklan) suatu produk atau 

jasa. Persepsi pengunjung terhadap kualitas jasa yang baik dapat menimbulkan 

perilaku approach, termasuk revisit intention (Zeithaml et al, 2013). Perceived 

service quality dapat berpengaruh terhadap revisit intention konsumen ke Ubud 

Hotel and Villas (Parwati, 2015). Hasil penelitian Parwati selaras dengan hasil 

penelitian dari Namkung dan Jang (2008) yang menyimpulkan bahwa persepsi 

kualitas layanan mempunyai pengaruh positif pada behavioral intention 

(revisit intention). Berdasarkan ulasan diatas, maka dapat diambil hipotesis : 

H3 : Perceived Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Revisit 

Intention. 

4. Servicescape, Revisit Intention dan Perceived Service Quality  

Konsumen sering kali menilai kualitas produk atau jasa tertentu atas 

dasar berbagai macam isyarat informasi yang mereka hubungkan dengan 

produk. Isyarat tersebut merupakan sifat intrinsik (warna, rasa, atau aroma) 

atau ekstrinsik (harga, kemasan, atau iklan) suatu produk atau jasa (Sciffman 

dan Kanuk, 2008: 162). Persepsi pengunjung terhadap kualitas jasa yang baik 

dapat menimbulkan perilaku approach, termasuk revisit intention (Zeithaml et 

al, 2013). Servicescape yang ditawarkan Ubud Hotel and Villas seperti suasana 

hotel, arsitektur bangunan, dan dekorasi yang khas Bali, serta karyawan yang 

ramah dan berpakaian khas adat bali membuat konsumen dapat menilai atau 

mepersepsikan kualitas layanan jasa dari Ubud Hotel and Villas. Persepsi 
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kualitas layanan jasa yang baik akan menimbulkan keinginan konsumen untuk 

kembali mengunjungi Ubud Hotel and Villas (Parwati, 2015). Berdasarkan 

ulasan diatas, maka dapat diambil hipotesis : 

H4 : Perceived Service Quality memediasi pengaruh Servicescape terhadap 

Revisit Intention 

 


