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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Andreassen (1997) melakukan penelitian dengan judul “The Impact of 

Corporate Image on Quality, Customer Satisfaction and Loyalty for Customers 

with Varying Degrees of Service”. Kualitas layanan memiliki pengaruh positif 

pada nilai dan kepuasan konsumen. Nilai hanya memiliki pengaruh pada kepuasan 

konsumen pada konsumen dengan tingkat keahlian pelayanan yang rendah. Image 

perusahaan secara positif berhubungan dengan kualitas yang diperkirakan, 

kepuasan konsumen, dan kesetiaan konsumen. 

Lien Ti Bei, Yu Ching Chiao (2001) penelitian yang berjudul An 

Integrated Model, For The Effects Of Perceived Product, Perceived Service 

Quality, and Perceived Price Fairness On Consumer Satisfaction An Loyalty. 

Tujuan penelitian ini menjelaskan 1) Model keseimbangan antara kualitas layanan 

dan kualitas produk dan 2) menjelaskan dampak dari tiga persepsi konsumen 

(kualitas produk, kualitas layanan dan kewajaran harga) yang bertumpu pada 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Sampel dalam penelitian ini pasar mobil di 

Taiwan didominasi oleh 3 perusahaan besar yaitu : Nissan, Toyota dan 

Mitsubishi. Pembagian kuesioner dilakukan dari 17 Maret sampai 25 Maret tahun 

2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan kualitas produk dan 

kewajaran harga berhubungan positif terhadap kepuasan konsumen, dimana juga 

melihat bagaimana kualitas layanan merupakan hal yang sama pentingnya. 
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Demikian juga, dari sudut manajerial, manajer seharusnya menekankan hanya 

pada kualitas layanan pada program kepuasan konsumen secara keseluruhan. 

Kualitas produk dan kewajaran penetapan harga keduanya merupakan suatu dasar 

dan hal yang sangat penting untuk membangun kepuasan konsumen.  

Indra, Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit 

Perorangan dan Kelompok (Studi Kasus Pada BPR Bank Pasar Kabupaten 

Karanganyar). Orientasi penelitian ini adalah untuk: (a) membuktikan apakah ada 

pengaruh kepuasan nasabah terhadap layanan kredit perorangan dan kelompok 

berdasarkan dimensi reabilility (keterandalan), responsiveness (cepat tanggap), 

emphaty (empati), assurance (jaminan), dan tangible (nyata) di PD BPR Bank 

Pasar Kabupaten Karanganyar; (b) mengidentifikasi dimensi-dimensi kualitas 

layanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah PD BPR Bank Pasar 

Kabupaten Karanganyar berdasarkan dimensi reabilility (keterandalan), 

responsiveness (cepat tanggap), emphaty (empati), assurance (jaminan), dan 

tangible (nyata) di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar. Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda ditemukan bukti bahwa variabel 

reliability, responsiveness, empathy, assurance, dan tangible berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah kredit perorangan maupun kredit kelompok di PD 

BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar. 

Suharto dan Anita Widayanti (2004) melakukan penelitian tentang 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT. Telkom Kantor 

Cabang Tulungagung. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan adalah bukti 
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fisik, keadalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keadalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PT. Telkom Kantor 

Cabang Tulungagung. 

Jonathan (2005) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasaan Pelanggan pada Sektor Publik di Kabupaten dan 

Kota di Propinsi Kalimantan Timur. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan 

adalah bukti fisik, keadalan, daya tanggap, kepedulian dan jaminan. Hasil 

penelitiannya adalah secara simultan variabel bukti fisik, keadalan, daya tanggap, 

kepedulian dan jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

pada sektor publik di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan 

secara parsial jaminan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan,  

sedangkan variabel bukti fisik, keadalan, daya tanggap dan kepedulian 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada sektor publik di 

Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur. 

Ringkasan hasil kajian empiris peneliti terdahulu disajikan dalam Tabel 

2.1. berikut : 
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Tabel 2.1 
Ringkasan hasil penelitian terdahulu 

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Andreassen 
(1997)  

The Impact of 
Corporate Image 
on Quality, 
Customer 
Satisfaction and 
Loyalty for 
Customers with 
Varying Degrees 
of Service”.  

Kualitas layanan 
Image perusahaan  
Kepuasan konsumen 
Loyalitas konsumen 
 

SEM Kualitas layanan 
memiliki pengaruh 
positif pada nilai 
dan kepuasan 
konsumen. 
 
Image perusahaan 
secara positif 
berhubungan 
dengan kepuasan 
dan kesetiaan 
konsumen. 

2 Lien Ti Bei, 
Yu Ching 
Chiao 
(2001) 

An Integrated 
Model, For The 
Effects Of 
Perceived 
Product, 
Perceived 
Service Quality, 
and Perceived 
Price Fairness 
On Consumer 
Satisfaction An 
Loyalty 

Kualitas produk 
Kualitas layanan  
Kewajaran harga 
Kepuasan konsumen 

SEM Kualitas produk 
dan kewajaran 
harga berhubungan 
positif terhadap 
kepuasan 
konsumen, 
Demikian juga, 
dari sudut 
manajerial, 
manajer 
seharusnya 
menekankan pada 
kualitas layanan 
pada program 
kepuasan secara 
keseluruhan.  

3 Indra, 
Dodik 
Agung dan 
Tri 
Gunarsih 
(2005) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Nasabah Kredit 
Perorangan dan 
Kelompok (Studi 
Kasus Pada BPR 
Bank Pasar 
Kabupaten 
Karanganyar) 

Kualitas layanan  
Kepuasan nasabah 

Regresi 
berganda 

variabel reliability, 
responsiveness, 
empathy, 
assurance, dan 
tangible 
berpengaruh 
positif terhadap 
kepuasan nasabah 
kredit perorangan 
maupun kredit 
kelompok di PD 
BPR Bank Pasar 
Kabupaten 
Karanganyar. 
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Tabel 2.1 
Lanjutan 

No Nama 
Peneliti 

Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

4 Suharto 
dan Anita 
Widayanti 
(2004) 

Pengaruh 
kualitas 
pelayanan 
terhadap 
kepuasan 
pelanggan PT. 
Telkom Kantor 
Cabang 
Tulungagung. 

Kualitas layanan  
Kepuasan konsumen 

Regresi 
berganda 

dimensi kualitas 
pelayanan bukti 
fisik, keadalan, 
daya tanggap, 
jaminan dan empati 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan  

1 Jonathan 
(2005) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
terhadap 
Kepuasaan 
Pelanggan pada 
Sektor Publik di 
Kabupaten dan 
Kota di Propinsi 
Kalimantan 
Timur. 

Kualitas layanan  
Kepuasan pelanggan 

Regresi 
berganda 

secara simultan 
variabel bukti fisik, 
keadalan, daya 
tanggap, kepedulian 
dan jaminan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan 
pada sektor publik 
di Kabupaten dan 
Kota Provinsi 
Kalimantan Timur. 
Sedangkan jaminan 
tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan 
pelanggan,   

 
 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Konsep Pemasaran 

Perusahaan yang sudah mengenal bahwa pemasaran merupakan faktor 

penting untuk mencapai sukses usahanya, akan mengetahui adanya cara dan 

falsafah baru yang terlibat didalamnya, yakni konsep pemasaran (marketing 

concept). Sebagai falsafah bisnis, konsep pemasaran bertujuan memberikan 

kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen, atau berorientasi pada 

konsumen. 
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Menurut Peter Drucker dalam Kotler  (1999:2) salah seorang ahli yang 

terkenal dalam bidang manajemen, mengatakan sebagai berikut: “Tujuan 

Pemasaran adalah membuat agar penjualan berlebih-lebihan dan mengetahui serta 

memahami konsumen dengan baik sehingga produk atau pelayanan cocok dengan 

konsumen tersebut dan laku dengan sendirinya.” Sedangkan menurut  Swastha 

dan  Handoko (1987:4) konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang 

menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi 

dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan.” 

Salah satu karakteristik penting dari pemasaran sebagai fungsi bisnis 

adalah fokusnya pada konsumen dan kebutuhan mereka. Apabila dilakukan 

dengan tepat, pemusatan perhatian semacam itu memungkinkan perusahaan 

menikmati keberhasilan sepanjang waktu dengan mengeksploitasi perubahan-

perubahan pasar, dengan mengembangkan produk-produk yang dapat 

menunjukkan keunggulan dibandingkan apa yang ada pada saat ini dan memenuhi 

kebutuhan yang kuat, dan dengan menggunakan pendekatan yang lebih terpadu 

untuk operasi total mereka. 

Toko buku Togamas adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

jasa penyediaan kebutuhan buku dan alat tulis, pemasarannya berorientasi kepada 

kepuasan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen tetap loyal kepada 

perusahaan bila harapan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi. Konsep 

pemasaran pada intinya memusatkan perhatiannya pada kebutuhan dan keinginan 

konsumen dimana kegiatannya harus dimulai dengan merumuskan dan mengenali 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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2.2.2. Kualitas Pelayanan 

Istilah "kualitas" mempunyai arti yang berbeda pada orang yang berbeda.  

Hal ini yang menyebabkan mengapa mendefinisikan "kualitas" seringkali 

merupakan langkah pertama di dalam sebagian besar perjalanan "pengembangan 

kualitas".  Sebuah pemahaman dan visi yang diartikan dengan "kualitas" akan 

membantu organisasi untuk memfokuskan pada upaya "pengembangan kualitas".  

Jadi, mendefinisikan "kualitas" tidak hanya penting dari sudut pandang arti kata 

tetapi, lebih penting, diperlukan upaya-upaya langsung dari para karyawan yang 

mengarah pada alasan khusus.   

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2004:42) ada lima arti kualitas yang 

berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa 

kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda pada 

situasi yang berlainan. Adapun kelima perspektif kualitas tersebut adalah : 

1. Transcendental Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

didefinisikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, 

derama, seni tari, dan seni rupa. Selain itu perusahaan dalam mempromosikan 

produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti tempat belanja 

menyenangkan (departemnet store), elegan (mobil), kecantikan wajah 

(kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), dan lain-lain. 

Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, dan pelayanan suatu 

perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar 

manajemen kualitas. 
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2. Product-based Approach 

Pendekatan ini mengangggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang 

dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam 

jumlah beberapa unsur atau atribut, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan 

selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang berkualitas 

paling tinggi. Perspektif yang subyektif dan demand-oriented ini juga 

menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama 

dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperlihatkan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai sama dengan persyaratannya (conformance to requirements). Dalam 

sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven. 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang 

ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 
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5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kulitas didefinisikan 

sebagai "affordable excellence". Kulitas dalam perspektif ini bersifat relatif, 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk 

yang  paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah produk atau jasa 

yang paling tepat dibeli. 

Menurut Kotler (1997:413) kualitas layanan merupakan suatu kualitas 

yang harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi 

konsumen. Kualitas pelayanan sering kali dikonseptualisasikan sebagai 

perbandingan harapan dengan persepsi kinerja sesungguhnya dari jasa 

(Parasuraman. et.al, 1988). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukanlah 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan sudut pandang pada persepsi konsumen. Konsumenlah yang 

mengkonsumsi dan menikmati jasa perusahaan sehingga konsumen yang 

seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas 

merupakan penilaian menyeluruh atas keuanggulan suatu jasa. Namun perlu 

diperhatikan bahwa kinerja jasa seringkali tidak konsisten, sehingga konsumen 

menggunakan isyarat instrinsik dan ekstrinsik sebagai acuan. 

 Menurut Tjiptono (2004;88) ada delapan strategi dalam meningkatkan 

kualitas layanan yang perlu diperhatikan antara lain. 

1. Mengidentifikasi Determinan Utama Jasa, dilakukannya riset untuk 

mengidentifikasi determinan jasa yang paling penting, lalu memperkirakan 
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penilaian yang diberikan bagi pasar sasaran terhadap perusahaan dan pesaing 

berdasarkan determinan tersebut. 

2. Mengelola harapan konsumen, dimana perusahaan harus mengetahui dan 

memenuhi harapan konsumen. 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, hal ini memperkuat persepsi 

konsumen selama dan sesudah jasa diberikan. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa, dimana konsumen lebih terdidik untuk 

dapat mengambil keputusan secara lebih baik, sehingga kepuasan konsumen 

dapat tercipta lebih tinggi. 

5. Mengembangkan budaya kualitas, hal ini bisa dilakukan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali dari seleksi 

dan pengembangan karyawan dimana merupakan asset utama perusahaan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan serta demi kepuasan konsumen. 

6. Menciptakan Automating Quality, perusahaan perlu melakukan penelitian 

untuk menentukan bagian mana yang membutuhkan sentuhan manusia atau 

memerlukan otomatisasi. 

7. Menindaklanjuti jasa, perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua konsumen dalam mengetahui tingkat 

kepuasan mereka terhadap jasa yang diberikan. 

8. Pengembangan sistem informasi kualitas jasa, dengan cara pendekatan riset 

mengumpulkan serta menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna 

mendukung dalam pengambilan kepuasan. 
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 Menurut Tjiptono (2004:28) ada tiga kunci dalam memberikan layanan 

unggul, yaitu. 

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termasuk 

didalamnya memahami tipe pelanggan. 

2. Mengembangkan database yang lebih akurat dari pada pesaing (mencakup 

data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi 

persaingan). 

3. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka 

strategi. 

Di dalam tingkat operasional, riset pada kualitas jasa telah didominasi oleh 

instrumen SERVQUAL, didasarkan pada apa yang dikenal dengan gap model.  

Ide utama pada model ini adalah bahwa kualitas jasa merupakan sebuah fungsi 

dari perbedaan skor atau gap antara harapan (expectations) dan persepsi 

(perceptions)  (P-E).  Telah diajukan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 

konsep multidimensi (Parasuraman et al, 1988). 

2.2.2.1 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Gronroos (1998) berpendapat bahwa kualitas pelayanan didasarkan pada 

tiga dimensi.  Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1. The tehcnical quality of outcome.  Dalam hal ini dapat digunakan untuk 

mengetahui hasil akhir sesungguhnya dari service encounter.  Hasil akhir jasa 

seringkali dapat diukur oleh konsumen dalam sebuah pengertian subyektif.  

Sebagai contoh hasil akhir jasa, pada kasus bengkel reparasi mobil, 

merupakan ketersediaan mobil pada waktu yang telah disetujui, kerapian, dan 

kondisi secara mekanik. 
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2. The functional quality of the service encounter.  Elemen "kualitas" ini 

diperhatikan dengan interaksi antara penyedia dan penerima sebuah jasa dan 

seringkali dipersepsikan dalam pengertian subyektif.  Contoh pengembalian 

pada bengkel perbaikan mobil, elemen kualitas jasa ini diperhatikan dengan 

rasa hormat yang ditunjukkan pada konsumen, keadaan-keadaan yang 

berkaitan dengan fisik dari area penerimaan, sejumlah penjelasan yang 

diberikan pada bentuk-bentuk apa yang perlu dilakukan, menghubungi 

konsumen jika mobil tidak siap pada waktu yang disepakati, atau jika 

pekerjaan tambahan yang mahal diperlukan, dan lain-lain. 

3. The corporate image.  Hal ini memperhatikan persepsi konsumen dari 

organisasi jasa.  Citra (image) bergantung pada kualitas secara teknis dan 

fungsional, harga, komunikasi eksternal, lokasi fisik, penampilan tempat, dan 

kompetensi dan perilaku karyawan perusahaan jasa. 

Lehtinen dalam Ghobadian, et al (1994) juga berpendapat bahwa "kualitas 

pelayanan" mempunyai tiga dimensi.  Dimensi-dimensi ini adalah: 

1. Physical quality.  Dimensi ini termasuk item-item seperti kondisi bangunan 

dan tersedianya perlengkapan. 

2. Corporate quality.  Dimensi ini berkaitan dengan image dan profil organisasi. 

3. Interactive quality. Dimensi ini berasal dari interaksi antara personil 

organisasi jasa dan konsumen seperti halnya interaksi antar konsumen.  

Sebuah contoh yang baik dari dimensi ini adalah sebuah program "Executive 

MBA" dimana pengalaman dan persepsi kualitas dari partisipan tidak hanya 

dipengaruhi oleh pengajar-pengajar yang berkompeten dan interaksi dengan 

penyedia jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh interakti diantara partisipan. 
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Lehtinen dalam Ghobadian, et al (1994) berpendapat bahwa didalam 

menguji penentu kualitas perlu untuk membedakan antara kualitas yang berkaitan 

dengan proses penyampaian jasa dan kualitas yang berkaitan dengan hasil akhir 

jasa.  Hal ini merupakan pemisahan yang bermanfaat dan diperhitungkan dalam 

mengkaji penentu "kualitas pelayanan". 

Pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan adalah penting untuk 

membuat suatu standar dimensi kualitas pelayanan. Parasuraman et al. (1985) 

melakukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil 

mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas jasa. Kesepuluh 

faktor tersebut meliputi: 

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) 

dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first 

time). Selain itu, perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, 

misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki 

ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa 

tertentu. 

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan lain-lain. 
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5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan 

yang dimiliki para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, 

sekretaris, dan lain-lain). 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan 

keluhan pelanggan. 

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, contact 

personnel dan interaksi dengan pelanggan. 

8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial 

(financial security), dan kerahasiaan (confidentiality). 

9. Understanding (knowing the customer), yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit 

plastik). 

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1988, Parasuraman, et al 

(1988) menemukan bahwa sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi 

hanya lima dimensi. Kelima dimensi pokok tersebut adalah : 

1. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 

sarana komunikasi. 
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2. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan para staf memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dan memberikan pelayanan dengan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsieness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko dan 

keragu-raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para konsumen. 

 

2.2.3. Kepuasan Konsumen  

Pada dasarnya tujuan dari bisnis adalah untuk menciptakan konsumen 

yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dengan konsumennya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya 

loyalitas konsumen, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

(word-of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Day dalam Tjiptono (2004:146) menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Menurut Kotler (1997:550) 

kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kenerja yang ia rasakan dibanding dengan harapannya. 
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2.2.3.1 Model Kepuasan Konsumen    

Berdasarkan pada perspektif psikologi, terdapat dua model kepuasan 

konsumen yaitu model kognitif dan model afektif (Tjiptono,2004:149).  

1. Model kognitif 

Pada model ini, penilaian konsumen didasarkan pada perbedaan antara suatu 

kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan 

persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Apabila yang 

ideal sama dengan yang sebenarnya maka konsumen akan sangat puas 

terhadap jasa/produk tersebut. Berdasarkan model ini, maka kepuasan 

konsumen dapat dicapai dengan dua cara: 1) mengubah penawaran perusahaan 

sehingga sesuai dengan yang ideal. 2) menyakinkan konsumen bahwa yang 

ideal tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa  model kognitif yang cukup 

sering dijumpai, antara lain : 

a. The Expectancy Disconfirmation Model. 

Berdasarkan model yang dikemukanan oleh Oliver dalam Tjiptono (2004) 

kepuasan konsumen ditentukan oleh dua variabel kognitif, yakni harapan 

pra pembelian (prepurchase expectations) yaitu keyakinan kinerja yang 

diantisipasi dari suatu produk atau jasa dan disconfirmation yaitu 

perbedaan antara harapan prapembelian dan persepsi purnabeli (post 

purchase perception). Terdapat tiga pendekatan dalam 

mengkonseptualisasikan harapan prapembelian (Tse dan Wilton, 1988), 

yaitu : 
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1) Equitable performance (nonrmative performance), yaitu penilaian 

normatif yang mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima 

seseorang atas biaya dan usaha dan usaha yang telah dicurahkan untuk 

membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa. 

2) Ideal performance, yaitu tingkat kinerja optinum atau ideal yang 

diharapkan oleh seorang konsumen 

3) Expected performance, yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan atau 

yang paling diharapkan/disukai konsumen (what the performance 

probably will be). Penilaian kepuasan/ketidakpuasan berdasarkan 

model expectacy disconfirmation ada tiga jenis yaitu positive 

disconfirmation (bila kinerja melebihi yang diharapkan), simple 

disconfirmation (bila keduanya sama), dan negative disconfirmation 

(bila kinerja lebih buruk daripada yang diharapkan). Kesulitan pada 

model ini adalah belum ditemukannya konseptualisasi yang pasti 

mengenai standar perbandingan dan disconfirmation constructs (Tse 

dan Wilton, 1988). 

b. Equity Theory 

Menurut teori ini, seseorang akan puas bila rasio hasil (outcome) yang 

diperolehnya dibandingkan dengan input yang dirasakan adil. Dengan 

kata lain kepuasan terjadi bila konsumen merasakan bahwa rasio hasil 

terhadap inputnya proporsional terhadap rasio yang sama (outcome 

dibanding input) yang diperoleh orang lain. 
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c. Attribution Theory    

Teori ini menyebutkan bahwa ada tiga dimensi yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan suatu hasil (outcome), sehingga dapat 

ditentukan apakah suatu pembelian memuaskan atau tidak memuaskan. 

Ketiga dimensi tersebut adalah : 

1) Stabilitas atau veriabilitas. Apakah faktor penyebabnya sementara 

atau permanen?. 

2)  Locus of causality. Apakah penyebabnya berhubungan dengan 

konsumen (External attribution) atau dengan pemasar (internal 

attribution). Internal attribution seringkali di kaitkan dengan 

kemampuan dan usaha yang dilakukan pemasar. Sedangkan external 

attribution dihubungkan dengan berbagai faktor seperti tingkat 

kesulitan suatu tugas (task difficulty) dan faktor keberuntungan. 

3) Controllability. Apakah penyebab tersebut berada dalam kendali 

kemaunnya sendiri ataukah dihambat oleh faktor luar yang tidak 

dapat diperbaharui. Apabila konsumen merasa bahwa kegagalan suatu 

produk memenuhi harapannya dikarenakan faktor yang bersifat stabil 

dan keterkaitan dengan pemasarnya, maka ada kecenderungan untuk 

tidak melakukan pembelian produk tersebut. 

2. Model Afektif 

Model afektif menyatakan bahwa penilaian konsumen individual terhadap 

suatu produk atau jasa tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional, 

namun juga berdasarkan kebutuhan subyektif, aspirasi, dan pengalaman. 
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Fokus model afektif lebih dititik beratkan pada tingkat aspirasi, perilaku 

belajar (learning behavior), emosi, perasaan spesifik (apresiasi, kepuasan, 

keengganan, dan lain-lain), suasana hati (mood), dan lain-lain. Maksud dari 

fokus ini adalah agar dapat dijelaskan dan diukur tingkat kepuasan dalam 

suatu kurun waktu (longitudinal). 

2.2.3.2. Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen 

 Kotler (1997:556) mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur 

kepuasan konsumen yaitu : 

1. Sistem keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada konsumen perlu memberikan 

kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk menyampaikan saran, 

dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang 

diletakkan di tempat-tempat strategis  kartu komentar (yang bisa diisi langsung 

maupun yang bisa dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telpon khusus 

bebas pulsa dan lain-lain. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan 

sebagai konsumen/pembeli potensial perusahan dan pesaing. Kemudian 

mereka melaporkan temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam 

pembelian produk-produk tersebut. 

 



 27 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para konsumen yang telah berhenti 

membeli  atau yang telah berpindah pemasok agar dapat memahami mengapa 

hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. Peningkatan customer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. 

4. Survai Kepuasan Konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen yang dilakukan 

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

wawancara pribadi. Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian 

terhadap konsumennya. 

 

2.3. Kerangka Pikir  

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur menjadi 

daya tarik tersendiri bagi produsen buku literatur untuk memasarkan produknya. 

Pertimbangan Kota Malang dijadikan sebagai pasar sasaran, karena kota Malang 

merupakan kota pendidikan. Toko Buku Togamas yang awalnya berasal dari 

Malang, saat ini telah sukses membangun jaringannya. Semakin luas jariangan 

yang dibangun merupakan indikator bahwa kehadiran toko buku Togamas mampu 

diterima oleh masyarakat. 

Keberhasilan toko buku Togamas, sebagai salah satu toko buku yang 

terkemuka di Kota Malang sangat dipengaruhi oleh bagaimana toko buku tersebut 

dapat memuaskan pelanggannya. Dalam menjalankan aktivitasnya toko buku 
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Togamas perlu memberikan jasa maupun produk yang berkualitas sesuai dengan 

harapan pelanggan. Pelayanan pelanggan hendaknya diarahkan kepada pelayanan 

yang berkesinambungan, bahkan sampai seumur hidup. Dalam mencapai 

kepuasan pelanggan, perusahaan sebaiknya memfokuskan aktivitasnya pada rantai 

nilai yang dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas (Hutabarat, 2000).  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pikir 

penelitian sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 

 
Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di Toko Buku 

Togamas, dimana ingin menguji pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri 

Toko Buku Togamas 
Malang 

Dimensi Kualitas 
Pelayanan 

(X) 
• Bukti Fisik (X1) 
• Kehandalan (X2) 
• Daya Tanggap (X3) 
• Jaminan (X4) 
• Empati (X5) 

Kepuasan 
Konsumen (Y) 

Analisis Kualitatif 
Analisis Kuantitatif 

• Uji Validitas  
• Uji Reliabilitas 
• Uji Asumsi Klasik 
• Regresi Berganda 
• Uji F 
• Uji t 

 

Hasil Penelitian 

Landasan Teori Peneliti 
Terdahulu 
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dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan 

pelanggan. Dimensi kualitas pelayanan yang akan diuji, didasarkan pada landasan 

teori dan hasil kajian empiris penelitian terdahulu. Untuk menguji pengaruh 

dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dibutuhkan sebuah 

analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam melakukan analisis 

kuantitatif, tahapan yang dilakukan 1) uji validitas; 2) uji reliabilitas; 3) uji asumsi 

klasik; 4) analisis regresi berganda, yang akan menghasilkan uji F dan uji t.  

 

2.4. Hipotesis Penelitian 
 

Hipotesis menurut Sugiyono (2002:67) merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu 

hipotesis yang dikemukakan nantinya bukanlah suatu jawaban yang benar secara 

mutlak, tetapi dipakai sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan 

masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan permasalahan dan kerangka 

pikir maka dapat digambarkan model hipotesis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 
Model Hipotesis Secara Simultan 
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 Pengaruh Dominan 

Gambar 2.3 
Model Hipotesis Secara Parsial dan Dominan 

 

Berdasarkan Gambar 2.2 dan 2.3 maka hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut: 

H1 : Diduga dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas di Malang. 

H2 : Diduga dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati secara individu (parsial) berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas di Malang. 

H3 : Diduga dimensi kualitas pelayanan variabel bukti fisik, merupakan variabel 

yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas di 

Malang. 
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