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2.1  Konsep Kualitas Pelayanan dalam Perusahaan Jasa 

  

Kualitas menurut Tjiptono dan Chandra (2016) ialah konsep seberapa baik 

tingkat suatu produk atau jasa dapat memenuhi harapan konsumen. Pemahaman 

lain mengenai konsep kualitas dipaparkan oleh Goetsch & Davis (2010) bahwa 

kualitas adalah suatu kondisi yang fluktuatif, berubungan dengan jasa, manusia, 

serta prosesnya, yang dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan. Pernyataan 

sederhana oleh Kotler & Keller (2009) bahwa kualitas ialah seberapa mampu 

produk dan jasa memuaskan kebutuhan secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, kualitas dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan, 

yang memiliki nilai untuk mampu memenuhi harapan orang lain. 

Kualitas yang difokuskan dalam pembahasan ini ialah kualitas pelayanan. 

Pelayanan menurut Gronross (2007) adalah suatu kegiatan atau serangkaian 

aktifitas yang diberikan oleh perusahaan jasa yang terjadi akibat adanya interaksi 

dengan konsumen untuk memecahkan permasalahan konsumen. Pelayanan yang 

dimaksud seperti kecepatan dalam menangani konsumen, kenyamanan yang 

diberikan oleh perusahaan jasa, dan keterjangkauan lokasi yang strategis. 

Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang relatif bagi seseorang yang 

menggunakan jasa. Secara umum, kualitas pelayanan menurut Lewis dan Booms 

(dikutip dari Harjati & Venesia, 2015) didefinisikan “sebagai ukuran seberapa 

bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan”.   



Sementara itu, menurut Gronroos (dikutip dari Kang & James, 2004) bahwa 

“kualitas pelayanan merupakan hasil persepsi dari perbandingan antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual pelayanan”. Kemudian menurut Wyckof (dikutip 

dari Hardiyati, 2010) kualitas pelayanan adalah tingkat kualitas yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat kualitas untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Selanjutnya, Nasution (2004) berpendapat bahwa kualitas pelayanan merupakan 

usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, dengan penyampaian yang 

tepat dan memenuhi harapan konsumen. lebih mendalam, Parasuraman, dkk (1988) 

menyatakan “perceived sevice quality is a global judgment, or attitude, relating to 

the superiority of the service”. Jadi, kualitas pelayanan secara garis besar 

merupakan wujud layanan yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan konsumen. 

Kualitas pelayanan yang efektif membawa berbagai keuntungan, baik bagi 

keberlangsungan perusahaan maupun konsumen. Parasuraman, Berry, dan 

Zeithaml (dikutip dari Lupiyoadi, 2006, h. 181) menyatakan bahwa keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan 

dengan pendekatan service quality. Sejalan dengan pernyataan Gilbert, dkk (dikutip 

dari Harjati & Venesia, 2015) kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan 

penjualan dan performa keuangan perusahaan. 

Secara umum, kualitas pelayanan bertujuan untuk memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan dalam menjalin hubungan yang kuat dengan instansi 

pemberi jasa yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya minat 

pembelian. Hal ini selaras dengan pendapat Tjiptono (2016) bahwa kualitas 



memberikan dorongan kepada konsumen sebagai upaya menjalin ikatan erat 

dengan institusi jasa. Menurut Srinadi dan Nilakusmawati (2008) ikatan jangka 

panjang antara perusahaan dengan konsumen, memungkinkan institusi jasa 

memahami secara dalam harapan dan kebutuhan konsumen. Selain itu, memberikan 

kualitas pelayanan yang baik juga bertujuan untuk mendapatkan kepuasan 

konsumen dan menjadikan pelanggan yang loyal (Tjiptono dan Chandra, 2012). 

Kualitas pelayanan memiliki prinsip-prinsip utama yang dipaparkan oleh 

Wolkins (dikutip dari Tjiptono, 2016) yaitu: 

1. Kepemimpinan, kepemimpinan dari manajemen puncak merupakan hal 

yang perlu diperhatikan untuk mengarahkan dalam mengawasi kineja 

kualitas pelayanan perusahaan. 

2. Pendidikan, setiap karyawan mulai dari anggota hingga pimpinan sangat 

penting untuk memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai 

dalam hal mengembangkan kualitas pelayanan. 

3. Perencanaan strategik, kualitas pelayanan dalam perusahaan perlu untuk 

melalui proses perencanaan yang matang untuk mencapai visi 

perusahaan. 

4. Review, merupakan alat ukur manajemen dalam rangka terus 

memperhatika kualitas pelayanan perusahaan. 

5. Komunikasi, dalam menjalankan kualitas pelayanan yang baik 

diperlukan pula komunikasi yang baik. Komunikasi dapat 

mempengaruhi implementasi kualitas pelayanan. 

 



6. Penghargaan dan pengakuan (total human reward), memberikan reward 

kepada karyawan yang berhasil mengimplementasikan kualitas 

pelayanan yang baik bagi konsumen. 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada kualitas pelayanan yang 

dilakukan oleh awak kabin PT. Garuda Indonesia Penerbangan MLG-JKT dan JKT-

MLG. Menurut Reina (2007) Inflight Service Garuda Indonesia terbagi dua. 

Pertama adalah Soft Competency, merupakan penilaian masing-masing awak kabin 

terhadap kualitas ataupun kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada 

penumpang saat didalam pesawat. Kedua yaitu Hard Competency, adalah penilian 

terhadap kualitas barang maupun interior kabin pesawat. Penulis fokus pada Soft 

Competency untuk menilai awak kabin pada PT. Garuda Indonesia bukan untuk 

menilai barang atau interior didalam pesawat. 

Awak kabin PT. Garuda Indonesia memegang teguh acuan pelayanan yang 

dinamakan Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia Experience 

menghadirkan keramahtamahan, budaya, serta segala hal terbaik dari Indonesia 

melibatkan pancaindera, juga melibatkan ketepatan waktu, rasa aman mengenai 

produk, cepat dan tepat, andal, profesional, kompeten dan siap membantu 

konsumen (Garuda Indoesia, 2014). Keramahtamahan pada Garuda Indonesia 

diwakali oleh seluruh karyawan yang berada di Bandara Udara baik saat Pre-flight 

Service adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen sebelum melakukan 

penerbangan atau pelayanan di darat seperti check-in counter, pengantaran ke ruang 

tunggu atau pendampingan untuk konsumen berkebutuhan khusus, In-flight Service 

adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen selama penerbangannya seperti 



makan, minum, majalah, bantal, selimut, headphone dan Post-flight adalah 

pelayanan yang diberikan keapda konsumen setelah melakukan penerbangannya 

seperti penanganan barang bawaan bagasi atau kehilangan barang dan 

pendampingan untuk konsumen berkebutuhan khusus  “Salam Garuda Indonesia”. 

Apabila dilihat dari segi pancaindra, Garuda Indonesia Experience memiliki 5 

konsep utama yang tertera pada panduan information sales (Garuda Indonesia, 

2014) diantaranya ialah: 

1. Sight  

Sight berkaitan dengan pemandangan yang memanjakan mata dan 

menghangatkan hati saat berada didalam kabin pesawat Garuda 

Indonesia karena desain interior yang baru memadukan warna-warni 

alami dan motif tradisional Indonesia serta perangkat hiburan di dalam 

pesawat yang modern. Hal ini bertujuan agar penumpang yang 

menggunakan Garuda Indonesia merasa nyaman saat di perjalanan 

hinggan ketempat tujuan.  

2. Sound 

Sound dalam pelayanan merupakan nada-nada unik musik tradisional 

Indonesia yang dilantunkan saat masuk dalam kabin pesawat Garuda 

Indonesia. Nada-nada ini membuat penumpang merasa rileks dan 

senang sekaligus memberikan pengalaman khas Indonesia. Para 

penumpang Garuda Indonesia dapat menikmati kecanggihan perangkat 

hiburan yang berada dalam pesawat baik di Business Class maupun 

Economy Class. Perangkat modern Audio and Video on Demand 



(AVOD) menawarkan berbagai pilihan untuk menikmati film, siaran TV, 

video game, serta musik, real time information flight.  

3. Scent 

Sensitifitas terhadap indera penciuman berupa wangi-wangian, menjadi 

ciri khas dari pelayanan kabin pesawat Garuda Indonesia yang membuat 

nyaman penumpang saat masuk pesawat dan selama perjalanan 

berlangsung hingga sampai tujuan.  

4. Taste 

Cita rasa makanan khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempah 

disajikan kepada penumpang saat berada didalam pesawat. Makanan ini 

merupakan salah satu bentuk pelayanan yang khas dengan nuansa 

Indonesia. 

5. Touch 

Keramahtamahan khas Indonesia menjadi salah satu bentuk pelayanan 

yang diberikan kepada penumpang dari awak kabin untuk menciptakan 

kenyamanan selama perjalanan berlangsung dan penumpang merasa 

puas.  

 

 

 

 

 

 



2.1.1  Indikator Kualitas Pelayanan 

 Variabel bebas dalam penelitian ini ialah kualitas pelayanan. Kualitas 

pelayanan dibatasi pada kualitas pelayanan yang dilakukan oleh awak kabin Garuda 

Indonesia penerangan JKT – MLG dan MLG – JKT. Penelitian ini menggunakan 

indikator kualitas pelayanan dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) 

diantaranya ialah: 

1. Reliabilitas (reliability), merupakan kemampuan memberikan layanan yang 

akurat, yang dapat diandalkan, tepat dan sesuai dengan waktu yang 

disepakati. 

2. Daya tanggap (responsiveness), kesediaan atau kesiapan karyawan 

memberikan layanan dan merespon permintaan konsumen serta 

memberikan pelayanan secara cepat. 

3. Jaminan (assurance), perilaku karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan konsumen terhadap perusahaan serta dapat menciptakan rasa 

aman bagi konsumen. Jaminan juga berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan untuk menjawab pertanyaan dan menangani masalah 

konsumen, pengetahuan terhadap produk secara tepat, keterampilan dalam 

memberikan informasi. 

4. Empati (empathy), memahami permasalahan yang dialami oleh konsumen 

serta memberikan perhatian personal terhadap konsumen, memahami 

keinginan dan kebutuhan konsumen, memberikan sikap yang tulus. 

5. Bukti Fisik (tangibles), mencakup fasilitas fisik, penampilan karyawan, 

perlangkapan yang digunakan.   



2.2 Konsep dan Faktor Pembentuk Kepuasan Konsumen 

  

Dalam dunia bisnis, kepuasan merupakan hal utama yang perlu dicapai agar 

tercipta pelanggan yang loyal. Sejalan dengan pernyataan Singh (2006) bahwa 

kepuasan merupakan faktor langsung dari loyalitas pelanggan. Sebelum menjadi 

pelanggan yang loyal, konsumen terlebih dahulu menilai produk atau jasa melalui 

pengalamannya hingga tercipta rasa puas. Secara garis besar, Supranto (2001) 

menyatakan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja hasil dengan harapannya. Kemudian, Adisaputro (2010) 

memaparkan bahwa kepuasan merupakan perasaan seseorang menjadi senang atau 

kecewa yang diharapkannya diawal setelah menerima kinerja jasa atau produk. 

Lebih spesifik, kepuasan konsumen diartikan oleh Zeithaml dan Bitner 

(2003) sebagai evaluasi konsumen terhadap jasa atau produk yang diterima apakah 

sudah sesuai dengan harapan konsumen. Menurut Mowen dan Minor (2002) 

kepuasan konsumen adalah penilaian yang dilakukan setelah pembelian barang atau 

pengalaman setelah menggunakan jasa pelayanan. Sementara itu, Oliver (dikutip 

dari Manullang, 2008) mengemukakan bahwa konsumen merasa puas apabila jasa 

yang diberikan oleh perusahaan telah memenuhi harapan atau bahkan melampaui 

harapan konsumen. Kepuasan konsumen juga merupakan tolak ukur atau acuan 

perusahaan agar dapat terus meningkatkan kinerjanya, produknya, maupun jasanya 

(Sunyoto, 2013). Dalam artian, konsumen merasa puas apabila pengalaman yang 

dirasakan melebihi ekspektasi awal. 

 Memuaskan kebutuhan konsumen terhadap produk maupun jasa ialah 

keinginan setiap perusahaan. Implikasi penting yang didapatkan ialah selain untuk 



kelangsungan hidup perusahaan, kepuasan konsumen juga dapat meningkatkan 

keunggulan dalam persaingan bisnis. Sependapat dengan Kotler (2007) bahwa 

konsumen yang puas terhadap produk dan jasa, cenderung untuk membeli kembali 

produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul. 

Kemudian Fornel, dkk (1996) menjelaskan bahwa keberhasilan akan dicapai dan 

konsumen merasa puas apabila memberi pengalaman yang melebihi harapan 

konsumennya. Karena menurut Kennedy, dkk (2006) dengan memberikan produk 

atau layanan yang melebihi harapan, dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang 

lebih tinggi daripada hanya menerima produk atau jasa dengan pengalaman yang 

tidak menyenangkan.  

Sebagai usaha mewujudkan perasaan puas konsumen, terdapat aspek-aspek 

kepuasan yang perlu diperhatikan menurut Lovelock (dikutip dari Tjiptono, 2011), 

beberapa diantaranya ialah: 

1. Kinerja (Performance),  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan 

3. Keandalan (Reability)  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen menurut Atmawati 

dan Wahyuddin (2004) adalah memberikan pelayanan yang maksimal dari 

karyawan perusahaan jasa untuk semua konsumennya. Kemudian menurut 

Sumarwan (2004, h. 158) “faktor utama yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen adalah kualitas pelayanan, konsumen merasa 

merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan apa yang 

diharapankan sebelumnya”. Selanjutnya, menurut Lupiyoadi (2006) terdapat 5 



faktor utama yang harus diperhatikan perusahaan untuk meraih kepuasan 

konsumen, yaitu adalah: 

1. Kualitas Produk: Konsumen merasa puas apabila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas Pelayanan: Konsumen dapat merasa puas apabila pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan jasa sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Emosional: Konsumen akan merasa puas bukan karena dengan kualitas 

dari produk melainkan dari nilai sosial atau melebihi dari ekspetasi awal. 

4. Kepercayaan: Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan kepercayaan yang relatif murah akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi kepada konsumennya. 

5. Biaya: Konsumen akan merasa puas jika tidak ada biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu lebih untuk medapatkan produk atau jasa.  

 Kepuasan konsumen dibentuk oleh atribut-atribut, salah satu diantaranya 

ialah kesesuai harapan yang digabungkan dari kemampuan suatu produk atau jasa, 

sehingga produk atau jasa yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dijanjikan 

perusahaan (Cahyani, 2016). Tjiptono (2008) mengemukakan beberapa atribut 

pembentuk kepuasan konsumen yaitu kemudahan memperoleh produk dan jasa 

serta kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk dan jasa. Berkaitan 

dengan hal ini, Ahmed, dkk (2010) mengemukakan bahwa keberhasilan sebuah 

perusahaan dalam jangka panjang atau pendek dapat dilihat dari berbagai banyak 

faktor, salah satu faktornya yaitu kepuasan konsumen dan perusahaan jasa sangat 

diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dutka (2001) 



menjelaskan bahwa hal yang sangat penting untuk meraih keberhasilan dari suatu 

perusahaan adalah tercapainya kepuasan konsumen. Kemudian Kotler (2000) 

berpendapat perusahaan yang dapat menang dalam persaingan yaitu perusahaan 

yang berhasil memenuhi dan memuaskan konsumen mereka. Dapat disimpulkan 

jika perusahaan ingin terus bertahan dalam persaingan bisnis dan terus memenangi 

persaingan dengan kompetitor lain harus memenuhi keinginan konsumen hingga 

mencapai kepuasan konsumen yang selaras dengan Garuda Indonesia bahwa telah 

membentuk atribut kualitas pelaynaan dibuktikan dengan perhargaan yang 

didapatkan Awak Kabin Garuda Indonesia dan komitmen untuk terus 

meningkatkan pelayanan (Garuda Indonesia, 2016). 

2.2.1  Indikator Kepuasan Konsumen 

 Selnes (1998) mengatakan kepuasan konsumen merupakan perasaan yang 

dimiliki pihak lain dalam usaha untuk membangun hubungan baik antara 

perusahaan jasa atau produk dengan konsumen. Indikator mengenai kepuasan 

konsumen dalam penelitian ini memakai indikator dari Selnes (1993) diantaranya 

ialah: 

1. Rasa Senang 

Rasa senang menunjukkan kondisi dimana konsumen menggunakan suatu 

produk atau jasa, dimana produk dan jasa tersebut membuat konsumen 

merasa senang selama menggunakan jasa maupun produk. 

2. Kepuasan terhadap pelayanan 

Menunjukkan sejauh mana konsumen merasa puas dengan cara dan sikap 

penyedia jasa selama masa pelayanan. 



3. Kepuasan terhadap sistem 

Kepuasan terhadap system menunjukkan seberapa besar konsumen merasa 

puas dengan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan yang dijalankan. 

4. Kepuasan financial 

Menunjukkan seberapa jauh konsumen jasa merasa puas atas biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama menggunakan jasa. 

2.3  Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

 

Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen dipaparkan 

oleh konsep dari ahli yaitu Sachdev dan Verma (2004) bahwa kualitas pelayanan 

dapat diukur dari persepsi konsumen, harapan konsumen, kepuasan konsumen, dan 

sikap konsumen. Wang and Wang (2006) turut memaparkan bahwa “service quality 

is a form of an attitude, related to satisfaction that results from the comparison of 

expectation with performance”. Angelova dan Zekiri (2011) mengemukakan bahwa 

kualitas pelayanan mempunyai efek positif terhadap kepuasan konsumen.  Semakin 

konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan, maka semakin 

besar peluang untuk mensukseskan perkembangan bisnis dengan cara pembelian 

berulang dari konsumen. Kemudian, secara terus menerus, kepuasan konsumen 

dapat berimplikasi pada pembelian kembali produk atau jasa, loyalitas, dan daya 

ingat konsumenm (Zairi, 2000). Pemaparan dari para ahli menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan memiliki korelasi dengan kepuasan konsumen.



Selain itu, hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan juga dapat 

ditinjau dari hasil penelitian terdahulu. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan kosnumen dipaparkan dalam penelitian Selnes (1993) yang menunjukkan 

hasil bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen, kemudian 

kepuasan dapat mempengaruhi loyalitas dan keinginan untuk tidak berpindah 

produk. Selanjutnya, penelitian Kassim dan Abdullah (2010) juga menunjukkan 

hasil bahwa kualitas pelayanan yang tinggi dapat meningkatkan kepuasan dan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

Selanjutnya pada penelitian Wahab dan Widiyanti (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Penerbangan 

Garuda Indonesia Airlines (Studi Kasus Konsumen di Kota Palembang)” 

didapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen Garuda Indonesia di Kota Palembang. Kemudian,  

hubungan mengenai dua variabel terdapat pada hasil penelitian Mahendra (2014) 

dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Hotel Griya Sunset Kuta” yaitu, kualitas pelayanan meliputi bukti fisik, keandalan, 

daya tanggap, jaminan dan empati secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen pada Hotel Griya Sunset Kuta di Bali. Setelah mengetahui hasil 

penelitian dari Wahab dan Widiyanti (2014) dan juga Mahendra (2014) bahwa 

memang terbukti ada hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen pada penelitian yang dilakukan di perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, karena dengan perusahaan memberikan kualitas pelayanan yang baik 

makan konsumen akan merasa puas. Dari penuturan para ahli serta temuan dari 



penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen memiliki hubungan yang signifikan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dijabarkan di atas, terdapat 

kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada 

penelitian terdahulu terdapat kesamaan konsep kualitas pelayanan dengan indikator 

dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry pada penelitian Eriksson (2011), Qomariah 

(2012), Wahab dan Widiyanti (2014), dan Kusmiati (2015). Kemudian, kesamaan 

konsep kepuasan konsumen dengan indikator dari Suwardi (2011) yang digunakan 

pada penelitian Cahyani (2016). Terdapat kesamaan lain yaitu berupa variabel 

antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini variabel X 

kualitas pelayanan, yang sama dengan penelitian Wahab dan Widiyanti (2014), 

Kusmiati (2015), dan Cahyani (2016). Kemudian variabel Y pada penelitian ini, 

yaitu kepuasan konsumen, sama dengan penelitian Wahab dan Widiyanti (2014), 

Kusmiati (2015), dan Cahyani (2016). Untuk metode yang digunakan memiliki 

kesamaan pada penelitian Eriksson (2011), Qomariah (2012), Wahab dan Widiyanti 

(2014), Kusmiati (2015), dan Cahyani (2016) dengan menggunakan metode survey. 

Penelitian ini menggunakan uji validitas Pearson Product Moment yang 

memiliki kesamaan dengan penelitian Kusmiati (2015) dan Wahab dan Widiyanti 

(2014). Disamping itu, konsep mengenai kualitas pelayanan dalam penelitian ini 

sama dengan konsep kualitas pelayanan yang digunakan dalam penelitian Eriksson 

(2011) dan Kusmiati (2015). 



Penelitian ini memiliki perbedaan subyek penelitian dan jumlah variabel X 

dan Y, teknik analisis data dengan penelitian yan dilakukan oleh Cahyani (2016). 

Pada penelitian Cahyani (2016) subyek penelitiannya adalah konsumen di restoran 

Ikan Bakar Cianjur Cabang Manyar di Surabaya, sedangkan subyek penelitian ini 

adalah konsumen yang menggunakan Garuda Indonesia dalam penerbangan 

Malang-Jakarta pulang pergi. Penelitian Cahyani (2016) menggunakan teknik 

analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, sementara penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Selain itu, variabel pada 

penelitian Cayani (206) menggunakan dua variabel X yaitu kualitas produk dan 

kualitas pelayanan sementara variabel X pada penelitian ini hanya satu yaitu 

kualitas pelayanan. Kemudan, variabel Y penelitian Cayani (2016) ialah kepuasan 

knsumen dan harga.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Eriksson (2011) pada 

konsep ahli kepuasan konsumen dan subyek penelitian. Pada penelitian Eriksson 

(2011) konsep ahli yang digunakan pada kepuasan konsumen menurut Wilson 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep ahli kepuasan konsumen 

menurut Selnes. Kemudian, subyek penelitian Eriksson (2011) ialah mahasiswa di 

Universitas Umea sementara pada penelitian ini subyek penelitiannya ialah 

konsumen Garuda Indonesia Kota Malang yang pernah menjadi penumpang 

penerbangan Malang – Jakarta pulang pergi. 

 Penelitian Qomariah (2012) menggunakan Zeithaml dan Berry sebagai ahli 

untuk variabel kepuasan konsumen sementara penelitian ini menggunakan ahli dari 

Parasuraman, dkk (1988) sebagai ahli untuk variabel kepuasan konsumen. 



Kemudian jumlah variabel pada penelitian Qomariah (2012) berjumlah empat 

sementara pada penelitian ini variabel X dan variabel Y hanya satu. Untuk teknik 

sampling menggunakan Non-Probability Sampling sementara pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. 

Salanjutnya perbedaan dengan penelitian Wahab dan Widiyanti (2014) 

adalah jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif sementara pada 

penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatif. Selain itu pada 

penelitian Wahab dan Widiyanti (2014) menggunakan Zeithaml dan Berry sebagai 

ahli kepuasan konsumen sedangkan pada penelitian ini menggunakan Parasuraman 

dkk. Untuk teknik analisis data pada penilitian ini menggunakan analisis regresi 

linear sederhana sedangkan pada penelitian Wahab dan Widiyanti (2014) 

menggunakan teknik analasis regresi linear berganda. 

Kemudian perbedaan pada penelitian ini dengan Kusmiati (2015) adalah 

penggunaan konsep ahli pada kepuasan konsumen menurut Garvin. Setelah itu 

obyek pada penelitian ini adalah konsumen Garuda Indonesia Kota Malang yang 

pernah menjadi penumpang penerbangan Malang – Jakarta pulang pergi sedangkan 

pada Kusmiati (2015) konsumen pada Koppi Maniez yaitu para santri Nurul 

Ummah Putri Yogyakarta. 

 

 



 

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Jesicca 

Eriksson  

 

Nurul 

Qomariah 

 

Zakaria 

Wahab & 

Marlina 

Widiyanti 

 

Siti Kusmiati 

 

Febby Gita 

Cahyani 

Tahun 2011 2012 2014 2015 2016 

Judul 

Penelitian 

The 

Relationship 

between 

customer 

satisfaction 

and service 

quality: a study 

of three service 

sectors in 

Umea 

University 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan dan 

Citra 

Instituisi 

Terhadap  

Kepuasan 

dan Loyalitas 

Pelanggan 

 

 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Jasa 

Penerbanga

n Garuda 

Indonesia 

Airlines 

(Studi 

Kasus 

Konsumen 

di Kota 

Palembang)  

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Studi pada 

koperasi 

Koppi 

Maniez 

Pondok 

Pesantren 

Nurul 

Ummah Putri 

Yogyakarta) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Teori yang 

Digunakan 

-Kualitas 

Pelayanan oleh 

Parasuraman 

dkk (1988) 

-Kepuasan 

Konsumen 

oleh Wilson 

dkk (2008) 

-Kualitas 

Layanan oleh 

Zeithaml dan 

Berry (1985) 

-Citra 

Perusahaan 

oleh Kotler 

(2000) 

-Kepuasan 

Pelanggan 

oleh Kotler 

(2000) 

-Loyalitas 

Pelanggan 

-Kualitas 

Pelayanan 

oleh 

Zeithaml 

dan Berry 

(1985) 

-Kepuasan 

Konsumen 

oleh Selnes 

(1993)  

-Kualitas 

Pelayanan 

oleh 

Parasuraman, 

Zeithaml, 

dan Berry 

(1988) 

-Kepuasan 

Konsumen 

oleh Garvin 

(2004) 

-Kualitas 

Produk oleh 

Kotler dan 

Keller (2009) 

-Kualitas 

Pelayanan oleh 

Ratnasari dan 

Aksa (2011) 

-Harga oleh 

Kotler dan 

Armstrong 

(2008)  

-Kepuasan 

Konsumen 



oleh Aeker 

(1992) 

oleh Suwardi 

(2011) 

Penelitian Jesicca 

Eriksson 

Nurul 

Qomariah 

Zakaria 

Wahab & 

Marlina 

Widiyanti 

Siti 

Kusmiati 

Febby Gita 

Cahyani 

Jenis dan 

Metode 

Penelitian 

-Jenis 

penelitian 

Kuantitatif 

Deskriptif 

- Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

deduktif yang 

berdasar pada 

teori, 

kemudian 

hipotesos, 

pengumpulan 

data, hingga 

penemuan dan 

konfirmasi 

hipotesis. 

-Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner  

-Teknik 

sampling 

menggunakan 

non-

probability 

sampling yaitu 

convenience 

sampling 

-Teknik 

analisis data 

menggunakan 

statistik 

deskriptif dan 

statistik 

inferensial, 

-Jenis 

penelitian 

Kuantitatif 

-Metode 

pengumpulan 

data 

menggunaka

n kuesioner  

-Teknik 

sampling 

menggunaka

n Non-

Probability 

Sampling 

-Teknik 

analisis data 

menggunaka

n Model 

Analisis 

SEM dan 

pengujian 

hipotesis  

-Peneltian ini 

menggunaka

n uji validitas 

dan 

realibilitas 

instrument. 

-Jenis 

penelitian 

Kuantitatif 

deskriptif 

dan studi 

kasus 

menggunak

an metode 

survey 

-Metode 

pengumpul

an data 

yaitu 

menggunak

an 

kuesioner 

-Teknik 

sampling 

menggunak

an Metode 

Purposive 

Sampling  

-Teknik 

analisis 

data 

menggunak

an Model 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

-Penelitian 

ini 

menggunak

an uji 

signifikansi 

parsial (Uji 

-Jenis 

penelitian 

Kuantitatif 

-Metode 

pengumpulan 

data 

menggunaka

n kuesioner, 

observasi, 

wawancara, 

serta 

dokumentasi. 

- Teknik 

sampling 

penelitian ini 

menggunaka

n teknik 

purposive 

sampling, 

dengan 

jumlah 

responden 

sebanyak 52 

responden. 

-Teknik 

analisis data 

menggunaka

n Analisis 

Regresi 

Sederhana 

-Analisis 

data 

penelitian ini 

menggunaka

n analisis uji 

asumsi yaitu 

uji 

-Jenis 

penelitian 

kuantitatif. 

-Metode 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

kuesioner 

- Sumber data 

primer.  

- 

Menggunakan 

uji validitas 

product 

moment 

pearson, uji 

reliabilitas 

cronbach’s 

alpha, uji 

asumsi klasik 

yang terdiri 

dari uji 

normalitas, 

multikolonierit

as, dan uji 

heteroskedasti

sitas. 

-Analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear 

berganda 



khususnya 

menggunakan 

Chi-Square 

Test atau 

Fisher Exact. 

-Penelitian ini 

menggunakan 

uji validitas 

eksternal dan 

konstruk serta 

uji reliabilitas 

T) dan Uji 

F. 

normalitas 

dan uji 

linieritas. 

Penelitian  Jesicca 

Eriksson 

Nurul 

Qomariah 

Zakaria 

Wahab & 

Marlina 

Widiyanti 

Siti 

Kusmiati 

Febby Gita 

Cahyani 

Hasil 

Penelitian 

Penelitian ini 

menemukan 

hasil bahwa 

tidak semua 

indikator 

dalam kualitas 

pelayanan 

memberi 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen. 

Selain itu, 

kualitas 

pelayanan juga 

bukan satu-

satunya faktor 

yang dapat 

mencapai 

kepuasan 

konsumen 

dalam three 

sectors in 

Umea. 

Kualitas 

pelayanan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas 

mahasiswa 

pada 

Universitas 

Muhammadi

yah di Jawa 

Timur. 

Hasil yang 

didapatkan 

ialah 

kualitas 

pelayanan 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

Garuda 

Indonesia 

di Kota 

Palembang 

Didapatkan 

hasil 

penelitian 

bahwa 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kepuasan 

konsumen di 

Koperasi 

“Kopi 

Maniez” 

Pondok 

pesantren 

Nurul 

Ummah Putri 

Yogyakarta. 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa variabel 

kualitas 

produk, 

kualitas 

pelayanan, dan 

harga 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

kepuasan 

konsumen. 

Namun, 

variabel yang 

memperoleh 

hasil dominan 

dalam 

mempengaruhi 

kepuasan 

konsumen 

ialah kualitas 

produk. 

 



2.5  Kerangka Pemikiran   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

Kepuasan 

financial 

Kualitas Pelayanan 

(Variabel X) 

 

Reliabilitas 

(reliability) 

Daya tanggap 

(responsiveness) 

Parasuraman (1988) mengatakan 

kualitas pelayanan merupakan sikap 

yang berhubungan dengan 

keunggulan dari suatu jasa 

pelayanan. 

Jaminan 

(assurance) 

Empati 

(empathy) 

Bukti Fisik 

(tangibles) 

Kepuasan Konsumen 

(Variabel Y) 

Kassim dan Abdullah (2010) 

menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan yang tinggi dapat 

meningkatkan kepuasan dan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Selnes (1998) mengatakan kepuasan 

konsumen merupakan perasaan yang 

dimiliki pihak lain dalam usaha 

untuk membangun hubungan baik 

antara perusahaan jasa atau produk 

dengan konsumen 

Rasa Senang Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

Kepuasan 

Terhadap Sistem 
 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Awak Kabin PT. Garuda Indonesia dalam 

Penerbangan Malang-Jakarta Pulang Pergi terhadap Kepuasan Konsumen.  

Kesimpulan dan Saran 



2.6  Hipotesis 

  

Hipotesis pada penelitian ini adalah asumsi sementara yang sebelumnya 

telah dirumuskan oleh peneliti yang didasari pada kerangka pemikiran berupa 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis adalah “jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan” (Sugiyono, 2012, h. 64). Pada penelitian ini hipotesis sudah 

disesuaikan dengan rumusan masalah dan berdasarkan pada teori yang diujikan, 

yaitu adalah: 

H0 = Tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan awak kabin PT. Garuda 

Indonesia dengan kepuasan konsumen. 

H1 = Ada pengaruh antara kualitas pelayanan awak PT. Garuda Indonesia dengan 

kepuasan konsumen. 

 


