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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Pelayanan 

2.1.1 Kualitas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2012), Kualitas yaitu 

kadar, mutu, tingkatan baik atau buruknya sesuatu, bisa juga di katakan 

sebagai derajat atau taraf. 

“Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.” (Kotler dan Keller, 2009).  

Sedangkan berdasarkan dengan pernyataan Juran didalam Nasution (2015) 

“Kualitas adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan.”  

Kualitas mempunyai kaitan yang sangat berkaitan dengan customer, 

terdapatnya kualitas/ produk yang baik maka akan terjadi ikatan terhadap 

customer dengan perusahaan. Dan jika suatu perusahaan memiliki kualitas 

atau mutu yang bagus maka kebutuhan pelanggan akan terpenuhi dan akan 

berpengaruh dengan tingkat kepuasan pelanggan. 

 

 

2.1.2 Pelayanan  

Berdasarkan Sampara (2011), “Pelayanan yaitu urutan kegiatan yang 

terjadi didalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau 

mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan customer.” 

Pelayanan yang baik dan bagus sangat perlu diberikan kepada 

customer, supaya customer puas dan menambahkan minat konsumen untuk  

bertransaksi kembali. 
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2.1.3 Kualitas Pelayanan Menurut Para Ahli 

Kualitas layanan atau dapat disebut juga dengan Service Quality 

merupakan sesuatu yang seharusnya dipertahankan oleh sebuah perusahaan/ 

pemilik usaha agar tetap mendapatkan kepercayaan yang dimiliki pelanggan, 

dengan terdapatnya kepercayaan dari customer maka akan adanya loyalitas 

dari customer yang terjadi sehingga bisnis dari perusahaan tersebut dapat 

bertahan. Dibawah ini adalah kualitas pelayanan atau service quality menurut 

para ahli: 

“kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha 

mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk 

dan service yang dihasilkan perusahaan.”  (Kotler dalam Alma, 2007). 

 

 “Pada prinsipnya, definisi kualitas pelayanan berfokus pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pelanggan.” (Tjiptono, 2014). 

 

 

2.1.4 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan Zeithaml, Berry, dan Parasuraman didalam 

Hardiansyah (2011),   

“menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, 

yaitu: Tangible (Berwujud), Reliability (Kemampuan), Responsiveness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty (Empati).” 

 

            Setiap dimensi ini mempunyai macam – macam indikator yaitu: 

 1.Tangible (Berwujud): kualitas pelayanan seperti peralatan, fasilitas, 

personil dan komunikasi. Indikator:  

a. Karyawan rapih dalam penampilan melayani pelanggan. 

b. Tempat yang nyaman dalam melakukan pelayanan.  

c. Karyawan disiplin saat melakukan pelayanan.  

d. Mudah dalam melakukan proses dan akses layanan.  

e. Menggunakan alat yang membantu proses layanan.  
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2. Reliability (Kemampuan): keterampilan/ keahlian untuk 

memberikan layanan yang dapat dipercaya. Indikator:  

a. Ketelitian karyawan pada saat memberi layanan kepada 

customer. 

b. Mempunyai kriteria karyawan yang pasti. 

c. Keterampilan karyawan dengan memakai peralatan bantu 

pada saat pelayanan. 

d. Kehandalan karyawan saat memakai alat bantu pada saat 

melayani. 

 

3. Responsiveness (Respon): mau merespon konsumen, memiliki 

tanggung jawab pada kualitas pelayanan yang di berikan. 

Indikator:  

a. Selalu mengutamakan pelanggan yang menginginkan 

pelayanan. 

b. Karyawan memberi layanan dengan gesit dan benar. 

c. Karyawan memberi layanan dengan teliti.  

d. Seluruh ketidakpuasan pelanggan di respon oleh 

karyawan.  

 

4. Assurance (Jaminan): keahlian dan juga sopan santun pelayan saat 

meyakinkan kepercayaan konsumen. Indikator:  

a. Karyawan mampu memberi assurance/ kepastian tepat 

waktu dalam pelayanan. 

b. Karyawan mampu memberi assurance/ kepastian 

legalitas dalam pelayanan. 

c. Karyawan mampu memberi assurance/ kepastian biaya 

dalam pelayanan. 

 

5. Emphaty (Empati): pelayan bersikap jelas dan perhatian kepada 

customer. Indikator:  

a. Mengutamakan kebutuhan customer. 
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b. Karyawan memberi layanan dengan ramah. 

c. Karyawan memberi layanan dengan sopan.  

d. Karyawan memberi layanan dengan tidak membedakan. 

e. Karyawan memberi layanan dan menghargai customer-

nya. 

 

 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

2.2.1 Kepuasan 

“kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya.” (Kotler, 2005). 

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa setiap orang 

melakukan usaha untuk memuaskan dirinya dan hal tersebut akan terus 

berkembang. 

 

 

2.2.2 Pelanggan 

Peranan pelanggan sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu 

perusahaan. Didalam pertaruhan perdagangan yang makin banyak sekarang 

ini perusahaan/pemilik usaha diharuskan untuk membangun sistem 

manajemen yang dapat memperhatikan pelanggannya secara professional. 

”Pelanggan adalah orang yang paling penting dalam perusahaan.” 

Menurut Irawan (2004) dan “Pelanggan adalah seorang individu atau 

kelompok yang memebeli produk fisik atau jasa dengan mempertimbangkan 

berbagai macam faktor seperti harga, kualitas, tempat, pelayanan dan lain 

sebagainya berdasarkan keputusan mereka sendiri.” Menurut Greenberg 

2010).  

Maka berdasarkan pernyataan tersebut, penjelasan individu atau 

kelompok dapat didefinisikan sebagai pelanggan jika mereka 

mempertimbangkan adanya beberapa pengaruh seperti harga, kualitas dan 

lainnya dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk atau jasa. 
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2.2.3 Kepuasan Pelanggan Menurut Para Ahli 

Berdasarkan Kotler dan Armstrong (2001),  

“kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja produk 

memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang 

harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira.” 

Kepuasan pelanggan tergantung dari harapan atau ekspektasi dari 

pelanggan itu sendiri. Menurut Zeithaml (2003), ada 4 faktor yang 

bepengaruh pada harapan pelanggan, yaitu sebagai berikut: 

1. Mendengar rekomendasi dari konsumen lain (word of mounth 

communication). Faktor ini menjadi sangat bernilai dalam menentukan 

harapan seseorang. contoh: konsumen mengharapkan mendapat 

kepuasan pelayanan seperti yang diperoleh konsumen lain yang 

memberikan rekomendasinya. 

2. Harapan konsumen bergantung pada karakteristik masing – masing yang 

bersifat subyektif (personnel needs). 

3. Kejadian yang memuaskan pada masa lalu (past experience) yang mana 

tanpa disadari telah menjadi tuntutan dan harapan seorang konsumen. 

4. Pembicaraan dengan pihak ketiga (external communication), berperan 

penting dalam membentuk harapan konsumen berdasarkan external 

communication tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pihak pemberi 

pelayanan jasa bisa memberikan pesan secara langsung/verbal atau tidak 

langsung untuk konsumen, contohnya adalah menetapkan harga barang 

jasa yang kompetitif dengan disertai pelayanan yang memuaskan. 

Setelah memahami tentang kepuasaan konsumen/pelanggan dan 

mengetahui apa saja yang berpengaruh pada customer satisfaction, maka 

kita perlu mengetahui ada terdapat beberapa cara yang di lakukan oleh 

perusahaan/pemilik usaha untuk mengukur/mengetahui customer 

satisfaction. 
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 Berdasarkan Kotler dalam Tjiptono (2005), didalam mengukur/ 

mengetahui kepuasan pelanggan atau konsumen terdapat 4 hal yang 

dapat dilakukan, yaitu: 

 a. Pemberi jasa/ perusahaan dapat memberikan kebebasan seluasnya 

pada pelanggan untuk mengungkapkan keluhan dan memberikan 

masukan berupa pendapat, saran, maupun keluhan dan kritikan melalui 

media kotak saran, formulir komentar atau pun keluhan melalui aplikasi 

whatsapp, e-mail, website maupun saluran telepon bebas pulsa, dll. 

b. Survey customer satisfaction, disini pemberi jasa atau perusahaan akan 

dapat memperoleh masukan langsung dari customer dan memberikan 

tanggapan atas masukan yang diterima sebagai perhatian terhadap 

masukan pelanggan. Survey dapat dilakukan melalu wawancara langsung 

atau pun tidak langsung.  

c. Ghost Shopping, disini perusahaan mempekerjaan beberapa ghost 

shopper berperan menjadi customer dari perusahaan pesaing, nantinya 

ghost shopper bertugas untuk memberikan berbagai macam informasi 

penting tentang kekuatan dan kelemahan jasa maupun strategi yang 

digunakan oleh competitor/ pesaing.  

d. Lost Customer Analysis, baiknya perusahaan mengontak kembali 

customer yang berpindah ke perusahaan lain supaya dapat mengetahui 

alasan mereka berpindah ke pemasok lain dan agar bisa mengambil 

keputusan perbaikan selanjutnya. 
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2.2.4 Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Dimensi customer satisfaction oleh Hawkins dan Looney dalam 

Tjiptono (2011), Customer satisfaction ditinjau dari 6 aspek:  

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

menimbang tingkat puasnya customer akan jasa perusahaan dan 

membandingkannya dengan jasa competitor secara keseluruhan.  

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan dengan identifikasi dimensi - 

dimensi yang merupakan inti dari customer satisfaction berdasarkan 

item spesifik yang paling mempengarui customer satisfaction 

keseluruhan.  

3. Kesesuaian Harapan (Confirmation of Expectation), diperoleh atas 

dasar sesuai atau tidak sesuai antara harapan customer mengenai 

kualitas produk atau jasa dari pereusahaan.  

4. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent), puas atau tidaknya 

pelanggan diperoleh dari melihat apa hendak terjadi pengulangan 

pembelian atas suatu produk dari customer yang sama.  

5. Kesediaan untuk merekomendasi (Willingness to Recommend) 

disini bisa dilihat loyalitas pelanggan untuk mempromosikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung jasa perusahan terhadap 

orang lain.  

6. Ketidakpuasan pelanggan (Customer Dissatisfaction)  

Bertujuan meneliti kembali apa saja aspek ketidakpuasan pelanggan. 
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2.3 Rerangka Berpikir  

        Kualitas Pelayanan (X)                           Kepuasan Pelanggan (Y) 

  

A. Tangible (berwujud)                        A. Kepuasan pelanggan keseluruhan                                         

B. Emphathy (empati)                          B. Dimensi kepuasan pelanggan                                   

C. Responsiveness                                C. Kesesuaian harapan 

(ketanggapan)                                  D. Minat pembelian ulang 

D. Reliability (kemampuan)                 E. Kesediaan merekomendasikan  

E. Assurance (jaminan)                        F. Ketidakpuasan Pelanggan                         

 

 

        Sumber: Parasuraman (2011)              Sumber: Hawkins dan Looney 

                            (2011) 

 

   Gambar 2.1 Rerangka berpikir 

Rerangka berpikir pada penelitian ini berfokus pada variable X yang adalah 

kualitas pelayanan dan variable Y yang adalah kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


