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II TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Cafe 

 Café berasal dari bahasa Perancis yang merujuk kepada 

kopi atau coffe. Di beberapa negara kafé diartikan sebagai 

tempat yang menjadikan kopi sebagai sajian utamanya di 

samping makanan kecil lainnya seperti kue tart, roti, pie dan 

lain-lain. Di Amerika Serikat, cafe dianggap sebagai restoran 

non formal karena rata-rata memang tidak menyuguhkan 

makanan berat. Orang Amerika lebih akrab dengan istilah 

coffeehouse(Murdianti, 2008).Menurut Kusumawaty (2012), 

rumah makan atau biasa disebut dengan restoran dan cafe, 

merupakan tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara 

komersial, yang mempekerjakan pelayan-pelayan untuk 

tamunya dengan menyajikan hidangan berupa makanan dan 

minuman.  

 Café  memainkan peran penting dalam gaya hidup 

masyarakat dan makan diluar adalah kegiatan sosial yang 

disukai. Setiap orang perlu makan, sehingga untuk menikmati 

makanan atau mungkin anggur (wine) di tempat yang nyaman 

dan dalam lingkungan yang menyenangkan adalah bagian dari 

kesenangan hidup. Makan di luar adalah menjadi cara hidup 

bagi keluarga. Cafe yang sukses menawarkan pengembalian 

investasi yang tinggi, dari satu cafe, kemudian dua dan mungkin 

menjadi sebuah rantai kecil (Walker, 2008). 
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2.2 Kualitas Pelayanan  

Jasa/layanan (service) adalah semua tindakan kinerja 

atau yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lainyang 

pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan 

apapun (Kotler dan Kevin, 2007). Karakteristik paling dasar 

yang membedakan jasa/layanan (service) adalah sesuatu yang 

tidak bisa dipahami, karena kinerja atau tindakan dari pelayanan 

lebih besar dibandingkan benda itu sendiri. Kualitas pelayanan 

tidak dapat dilihat, dirasakan atau disentuh seperti yang dapat 

dirasakan pada barang/benda berwujud (Zeithaml dan Mary, 

2007). 

 Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri, perilaku 

terjadinya transaksi. Pada umumnya, pelayanan yang bertaraf 

tinggiakan menghasilkan kepuasan yang tinggi pula, serta 

pembelian ulang yang lebih sering (Kotler, 2007). Sebuah 

perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa atau pelayanan 

(service) yang ditawarkan harus berada diatas saingan dan 

lebih hebat dari yang dibayangkan oleh pelanggan. Kualitas 

pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan (Alma, 2009). 

Sebagai pihak yang membeli dan mengkosumsi jasa, 

pelanggan yang menilai tingkat kualitas pelayanan sebuah 
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perusahaan. Namun, jasa memiliki karakteristik variability, 

sehingga kinerjanya terkadang tidak konsisten. Hal ini 

menyebabkan pelanggan menggunakan isyarat/petunjuk 

intrinsic dan isyarat ekstrinsik sebagai acuan/pedoman dalam 

mengevaluasi kualitas dari suatu pelayanan (Tjiptonodan 

Gregorius, 2011).  

 
2.3 Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen terutama dibidang jasa menjadi 

keharusan agar perusahaan tetap sukses. Keunggulan suatu 

jasa tergantung pada keunikan serta kualitas yang diperlihatkan 

oleh jasa tersebut. Persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan merupakan penilaian meyeluruh atas keunggulan 

suatu jasa. Salah satu cara yang membedakan sebuah 

perusahaaan jasa lainnya adalah memberikan pelayanan 

dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaing secara konsisten 

(Astuti, 2007). Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh harapan 

konsumen akan kinerja sebuah produk, dan kenyataan yang dia 

terima adalah mengkonsumsi produk tersebut. Konsumen akan 

puas jika kinerja produk sama atau bahkan melebihi harapan 

konsumen semula dan sebaliknya, konsumen akan tidak puas 

jika kinerja produk ternyata tidak sesuai dengan harapannya 

(Santoso, 2007). 

 Konsumen yang puas akan sebuah produk mempunyai 

kecenderungan untuk mengkonsumsi produk tersebut berulang 

kali, hal itu akan menciptakan konsumen yang loyal. Pada 
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akhirnya konsumen yang loyal akan meningkatkan profit 

perusahaan (Santoso, 2007). Menurut Risenasari (2009), 

kepuasan konsumen merupakan bagian yang sangat penting 

dalam rangka keberhasilan suatu bisnis. Banyak perusahaan 

yang menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah 

untuk memuaskan konsumen. Banyak ragam 

pengungkapannya, karena kepuasan itu adalah sesuatu yang 

abstrak dan sulit diukur. Setiap orang mempunyai penilaian 

tersendiri tentang kepuasan yang diinginkan, maka keberhasilan 

suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kepuasan yang 

diberikan kepada konsumen. 

 

2.4 Metode Servqual  

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak 

dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah metode Servqual 

(Service Quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman dalam 

Lupiyoadidan Hamdani (2007) dalam serangkaian penelitian 

mereka terhadap enam sektor jasa reparasi, perlatan rumah 

tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan jarak jauh, serta 

perbankan nilai dari pialang sekuritas. Servqual dibangun atas 

adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi 

pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (Perceived 

Service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan 

(Expected Service). 
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Pengukuran kualitas jasa dalam model servqual 

didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk 

mengukur harapan dan persepsi pelanggan serta gap di antara 

keduanya pada lima dimensi kualitas pelayanan (Tjiptono dan 

Gregorious, 2011). Melalui serangkaian penelitian terhadap 

berbagai macam industri jasa (Putri, 2008) mengidentfikasikan 

lima dimensi pokok kualitas jasa, yaitu: 

1. Bukti fisik (Tangible), yaitu kemampuan suatu 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana 

dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini 

meliputi fasilitas fisik (contoh : gedung, gudang dan lain-

lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya. 

2. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

dengan akurasi yang tinggi. 

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitusuatu kebijakan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 
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sangat cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu persepsi yang negatif dalam 

kualitas pelayanan. 

4. Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi 

beberapa komponen antara lain komunikasi 

(Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan 

(Security), kompetensi (Competence), dan sopan santun 

(Courtesy). 

5. Kepedulian (Emphaty), yaitu memberikan perhatian yang 

tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan. 

Lima dimensi ini dijabarkan dalam atribut yang 

berjumlah 22 atribut rinci untuk variabel harapan dan 

variabel persepsi yang disusun dalam pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan skala likert (Tjiptono dan 

Gregorius, 2011).Tidak ada keharusan bagi perusahaan 
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untuk selalu menggunakan 22 atribut yang 

dikembangkan oleh pencipta konsep Servqual ini. Atribut 

dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kondisi 

dari masing-masing industri (Irawan, 2007). Model 

konseptual Servqual dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Lima kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya 

perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa adalah : 

a. Gap pertama yaitu kesenjangan persepsi 

manajemen, adanya perbedaan antara penilaian 

pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna jasa. 

Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi 

penilaian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 

memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi 

antara pihak manajemen dengan konsumen, 

komunikasi dari bawah ke atas yang kurang 

memadai, serta terlalu banyaknya tingkat 

manajemen. (Irawan, 2007). 
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Tabel 2.1 Dimensi dan Atribut Model Servqual 

Dimensi  Atribut 

Reliability 
(Kehandalan) 

1. Menyediakan jasa sesuai yang 
dijanjikan 

2. Dapat diandalkan dalam menangani 
3. Menyampaikan jasa secara benar semenjak 

pertama kali 

4. Menyampaikan jasa sesuai dengan 
waktu yang dijanjikan 

5. Menyimpan catatan / dokumen tanpa 
kesalahan 

Responsiveness 
(Daya Tanggap) 

6. Menginformasikan konsumen tentang 
kepastian waktu penyampaian jasa 

7. Layanan yang segera / cepat bagi 
konsumen 

8. Kesediaan untuk membantu konsumen 
9.  Kesiapan untuk merespon permintaan 

konsumen 
Assurance 
(Jaminan) 

10. Karyawan yang menumbuhkan rasa 
percaya dan konsumen 

11. Membuat konsumen merasa aman 
sewaktu transaksi 

12. Memberikan perhatian individual kepada 
konsumen 

13. Karyawan yang mampu menjawab 
pertanyaan konsumen 

Emphaty 
(Empati) 

14. Memberikan perhatian individual kepada 
konsumen 

15. Kayawan yang memperlukan konsumen 
secara penuh perhatian 

16. Sungguh-sungguh mengutamakan 
konsumen secara penuh perhatian 

17. Karyawan yang memahami kebutuhan 
konsumen 

18. Waktu beroperasi yang nyaman 
Tangibles 
(Bukti Fisik) 

19. Peralatan modern  
20. Fasilitas yang berdaya tarik visual  
21. Karyawan yang berpenampilan rapi dan 

profesional 
22. Materi-materi berkaitan dengan jasa 

yang berdaya tarik visual 
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Sumber : Parasuraman (1990) dalam Brestada (2013) 
 

 
 
Gambar 2.1 Model Konseptual ServqualZeithaml dan Mary (2007) 
dalam Brestada (2013). 

 
b. Gap kedua yaitu kesenjangan spesifikasi kualitas, 

adanya kesenjangan antara persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi 

kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena 

tidak memadainya komitmen manajemen terhadap 

kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, 

tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak 

adanya penyusunan tujuan (Irawan, 2007). 

c. Gap ketiga yaitu kesenjangan penyampaian jasa, 

adanya kesenjangan antara spesifikasi jasa dan 

penyampaian jasa. Gap ini berarti bahwa spesifikasi 

jasa dan penyampaian jasa. Gap ini berarti bahwa 

spesifikasi kualitas tidak terpenuhi oleh kinerja dalam 
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proses produksi dan penyampaian jasa (Irawan, 

2007). 

d. Gap keempat yaitu kesenjangan komunikasi 

pemasaran, adanya kesenjangan antara 

penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Harapan konsumen mengenai kualitas jasa 

dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat perusahaan 

melalui komunikasi pemasaran. Gap ini berarti 

bahwa janji-janji yang disampaikan melalui aktifitas 

komunikasi pemasaran tidak konsisten dengan jasa 

yang disampaikan kepada para konsumen (Tjiptono 

dan Gregorius, 2011). 

e. Gap kelima yaitu kesenjangan dalam pelayanan 

yang dirasakan, perbedaan persepsi antara jasa 

yang dirasakan dan yang diharapkan oleh 

konsumen. Jika keduanya terbukti sama, maka 

perusahaan akan memperoleh citra dan dapak 

positif. Namun bila yang diterima lebh rendah dari 

yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan 

menimbulkan permasalahan bagi perusahaan 

(Tjiptono, 2007). 

Melalui analisis terhadap berbagai skor gap ini, 

perusahaan jasa tidak hanya bisa menilai kualitas 

keseluruhan jasanya sebagaimana dipersepsikan 

konsumen, namun juga bisa mengidentifikasi 
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dimensi-dimensi kunci dan aspek-aspek dalam setiap 

dimensi tersebut yang membutuhkan 

penyempurnaan kualitas. Instrumen servqual dan 

data yang dihasilkannya juga dapat digunakan untuk 

beberapa keperluan lain seperti membandingkan 

harapan dan persepsi konsumen sepanjang waktu, 

membandingkan skor servqual suatu perusahaan 

dengan skor para pesaingnya, mengidentifikasi dan 

menganalisis segmen-segmen konsumen dengan 

persepsi kualitas yang berbeda, serta untuk menilai 

persepsi kualitas para konsumen internal (Tjiptono 

2007). 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitis]an Indriwinangsih dan 

Sudaryono (2008), tentang “Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Kartu Pra Bayar Pro XI di wilayah Depok” menunjukan bahwa 

variabel yang digunakan adalah variabel harpan dan persepsi 

yang diukur dengan metode Servqual berdasarkan 5 dimensi 

yaitu bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty). Dari pengukuran variabel harapan dan persepsi 

dengan menggunakan metode servqual tersebut diketahui 

bahwa kesesuaian yang terjadi antara persepsi dan harapan 

konsumen adalah sebesar 95,62 % harapan kosnumen telah 

terpenuhi. Keadaan inu dianggap sangat menggembirkan pihak 
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manajemen atau kesuksesannya memberikan pelayanan yang 

terbaik dengan memberikan persepsi yang sesuai dengan 

harapan konsumen selama ini. Sejumlah peneliti telah 

melakukan penelitian tentang hubungan antara pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap konsumen dengan metode 

Servqual diantaranya Bakhtiar, dkk. (2010) tentang “Analisis 

Kualitas Layanan Sistem Informasi Menggunakan Metode 

Servqual”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada kesenjangan antara layanan yang dipersepsikan oleh pihak 

manajemen dan harapan pelanggan (gap 1), mengetahui 

apakah ada kesenjangan antara persepsi dan harapan 

pelanggan (gap 1) dan menganalisa penyebab terjadinya 

kesenjangan tersebut, serta menentukan variabel-variabel yang 

harus diprioritaskan untuk diperbaiki  melalui pengintegrasian 

Metode Servqual.Berdasarkan hasil pengintegrasian, diketahui 

kriteria yang termasuk dalam kategori must-be yang memiliki 

nilai servqual negatif terbesar. 

Berdasarkan penelitian Mumun (2010), tentang 

“Pengukuran Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) kota Bekasi Berdasarkan Kepuasan Pelanggan” 

menunjukkan variabel pada penelitian ini adalah kepuasan 

pelanggan / pengguna jasa Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) kota Bekasi.Analaisis kesenjangan antara persepsi dan 

harapan terhadap pelayananPerusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) kota Bekasi diukur dengan metode Servqul 
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menggunakan lima (5) dimensi yaitu bukti langsung (tangible), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty). Nilai persentase tingkat 

kepuasan pelanggan untuk dimensi bukti langsung sebesar 

83,879 % dimensi keandalan sebesar 78,365 %, dimensi daya 

tanggap sebesar 76,7 % dimensi jaminan sebesar 76,476 % 

dan dimensi empati sebesar 79,928 %. 

Menurut Meybodi (2012), dalam penelitian yang berjudul 

“Measurng Service Quality Using Servqual Model: A Case Study 

Of Brokerage Offices In Iran”, yaitu membahas tentang 

pentingnya kualitas dalam melayani kantor broker dengan 

menggunakan analisi kesenjangan menggunakan metode 

Servqual. Selain itu penerapan uji statistik non-parametrik 

digunakan untuk menganalisis secara kualitatif dari kesenjangan 

yang tampak signifikan dalam pelayanan. Hasil dari penelitian 

ini yaitu menunjukan bahwa ekspektasi donor dan persepsi 

layanan kantor broker terdapat perbedan yang signifikan. 

Kesenjangan antara cara layanan yang disediakan dan agen 

yang direncanakan untuk memperkuat dan mereformasi suatu 

organisasi. Metode Servqual sendiri pertama kali digunakan di 

Iran yaitu di provinsi Yazd yang dimana metode ini digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kantor agar menjadi 

efektif. 

 




