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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Aktivitas  pemasaran sangat penting artinya untuk mencapai tujuan

perusahaan, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk mengetahui dan

memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk atau jasa

yang ditawarkan sesuai bagi konsumen serta perusahaan bisa menentukan dan

memilih pasar sasaran dan mencapai laba yang diharapkan. Menurut

American Marketing Association yang dikutip oleh (Kotler, 2009 : 5 ), yaitu :

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan

dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan

organisasi dan pemangku kepentingannya”.

Pemasaran, menurut Daryanto (2011: 1) adalah “suatu proses sosial dan

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu

yang bernilai satu sama lain”.

Pemasaran menurut Tjiptono (2008 : 5) adalah “fungsi yang memiliki kontak

yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya
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memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal”. Oleh karena

itu, pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi.

Menurut Saladin (2003:1) mengemukakan pengertian pemasaran sebagai

berikut:

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan

barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar

sasaran serta tujuan perusahaan.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya

pemasaran mempunyai tujuan dan persepsi yang sama, dapat disimpulkan

bahwa pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menciptakan dan mengkomunikasikan  nilai melalui proses pertukaran barang

dan jasa dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen serta memperoleh keuntungan bagi individu dan perusahaan.

2.2 Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan satu hal yang tidak bisa dianggap enteng oleh

perusahaan. Keadaan suatu perusahaan tercermin dari kualitas pelayanan

yang dilakukan oleh perusahaan. Bila kualitas dari sebuah produk atau jasa

yang dikeluarkan perusahaan baik maka konsumen akan mendapatkan

kepuasan yang setimpal dengan biaya atau pengorbanan yang mereka

keluarkan untuk memperoleh produk atau jasa tersebut, namun jika

sebaliknya yang terjadi maka konsumen akan merasa kecewa dan akan
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mencari produk atau jasa perusahaan lain. Persepsi terhadap kualitas

pelayanan merupakan penilaian yang menyeluruh atas keunggulan suatu jasa.

Kualitas yang baik atau positif diperoleh bila kualitas yang dialami memenuhi

harapan pelanggan.

2.2.1 Pengertian Jasa

Pengertian jasa menurut Kotler  (2009: 78), merupakan setiap tindakan

atas kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan produk

lain. Dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa

didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak

produsen jasa, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.

2.2.2 Dimensi Kualitas Jasa (SERVQUAL)

Menurut Parasuraman, dkk., 1998 dalam Lupiyoadi (2011 : 182), bahwa

terdapat lima dimensi SERVQUAL yaitu sebagai berikut :

1. Bukti Fisik (Tangibles)

Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan

lingkungan sekitarnya merupakan hasil nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh:
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gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang

digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

2. Empati (Empathy)

Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersipat individual

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

3. Kehandalan (Reliability)

Merupakan 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.

4. Daya tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap yaitu Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan

pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan

menyampaikan informasi yang jelas. Membiarkan konsumen

menunggu merupakan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

menyampaikan informasi yang jelas.

5. Jaminan (Assurance)
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Jaminan yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.

2.2.3 Kesenjangan Jasa (Service Gap)

Konsumen
Produsen

Gambar 2.1 Analisis Lima Kesenjangan

Sumber : Kotler, 2009.

Komunikasi dari
mulut ke mulut
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Parasuraman, Zeithaml, dan Berry merumuskan model mutu jasa yang

menekankan syarat-syarat utama dalam  memberikan mutu jasa yang

tinggi. Lima kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan

penyerahan jasa (Kotler, 2009 : 56) :

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen

Manajemen tidak selalu memahami dengan tepat apa yang diinginkan

pelanggan. Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya interaksi antara

pihak manajemen dengan pelanggan, komunikasi dari atas kebawah

yang kurang memadai serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen.

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa

Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan

pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kinerja. Hal ini terjadi

karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa,

persepsi ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan

tidak adanya penyusunan tujuan.

3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa

Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian

jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor :

a. Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan

tugas sesuai dengan harapan manajer tetapi memuaskan pelanggan.

b. Konflik peran, yakni sejauh mana karyawan meyakini bahwa

mereka tidak memuaskan semua pihak.

c. Kesesuaian karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan.

4. Kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal
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Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.

Harapan pelanggan mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh

pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi

pemasaran. Kesenjangan ini terjadi kerena  tidak memadainya

komunikasi horizontal dan adanya kecenderungan memberikan janji

yang berlebihan. Dalam hal ini komunikasi eksternal telah mendistorsi

harapan pelanggan.

5. Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan.

Yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang

diharapkan oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka

perusahaan akan memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila

yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini

akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.

2.2.4 Kembang jasa (Flower of service)

Gambar 2.2 : Flower of service

Sumber : Lovelock, 2005.
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Gambar 2.2 merupakan delapan  kelompok sebagai kelopak yang

mengelilingi sebuah kembang jasa (Flower of service) (Lovelock, 191 :

2005) yang terdiri dari

1. Informasi (information)

Sekelompok jasa pelengkap yang mempermudah pembelian dan

penggunaan jasa dengan memberi tahukan kepada pelanggan tentang

fitur dan kinerja jasa sebelum, selama, dan setelah penyerahan jasa.

Untuk mendapatkan  nilai penuh dari setiap barang atau jasa,

pelanggan membutuhkan informasi yang relevan. Pelanggan baru atau

calon pelanggan sangat haus akan informasi. Konsumen ingin

mengetahui produk yang paling tepat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

mereka. Kebutuhan lain mungkin meliputi petunjuk produk itu dijual

atau penjelasan cara pemesanan, jam pelayanan, harga, dan instruksi

penggunaan. Perusahaan harus memberikan informasi yang tepat waktu

dan akurat, karena informasi yang salah dapat mengganggu atau

membuat pelanggan tidak nyaman.

2. Penerimaan Pesanan (order taking)

Penerimaan pesanan adalah sekelompok jasa pelengkap yang

mempermudah pembelian dengan menciptakan prosedur yang cepat,

akurat, dan tanggap untuk menerima permohonan keanggotaan,

melakukan pemesanan, atau melakukan reservasi.

Proses penerimaan pesanan sebaiknya terselenggara dengan sopan,
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cepat, dan akurat, sehingga pelanggan tidak membuang-buang waktu

dan mengeluarkan tenaga mental atau fisik yang tidak perlu.

3. Penagihan (billing)

Penagihan adalah sesuatu yang umum dilakukan hampir semua jasa,

penagihan merupakan sekumpulan jasa pelengkap yang memudahkan

pembelian dengan menyediakan dokumentasi yang jelas, tepat waktu,

akurat dan relevan tentang apa yang harus dibayar pelanggan, ditambah

dengan cara pembayarannya, contoh elemen-elemen penagihan adalah

pernyataan lisan tentang jumlah yang harus dibayar.

4. Pembayaran (payment)

Pembayaran adalah sekumpulan jasa pelengkap yang memudahkan

pembelian dengan menawarkan pilihan prosedur yang mudah untuk

melakukan pembayaran dengan cepat.

5. Konsultasi (consultation)

Konsultasi adalah saran langsung dari petugas  jasa yang benar-benar

paham sebagai jawaban atas pertanyaan. Konsultasi merupakan

sekumpulan jasa pelengkap yang menambah nilai dengan memberikan

jawaban kepada pelanggan yang membutuhkan saran, konseling, atau

pelatihan yang membantu mereka mendapatkan manfaat sebesar-

besarnya dari pengalaman jasa tersebut.

6. Keramahan (hospitality)

Keramahan merupakan sekelompok jasa pelengkap yang menambah

nilai dengan cara memperlakukan para pelanggan seperti tamu dan
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menyediakan perlengkapan kenyamanan yang mampu mengantisipasi

kebutuhan mereka selama berinteraksi dengan penyedia jasa. Elemen-

elemen keramahan yaitu sambutan, makanan dan minuman,

perlengkapan kamar mandi, fasilitas dan perlengkapan ruang tunggu,

transportasi, dan keamanan.

7. Pengamanan (safekeeping)

Sekumpulan jasa pelengkap  yang menambah nilai dengann  membantu

pelanggan  menangani atau mengamankan barang milik pribadinya

yang mereka bawa ketempat penyerahan jasa tempat mereka membeli.

Elemen-elemen pengamanan seperti tempat parkir yang aman dan

nyaman.

8. Pengecualian (exception)

Pengecualian adalah sekumpulan jasa pelengkap yang menambah nilai

dengan menanggapi permintaan khusus, memecahkan masalah,

menangani penanganan dan saran, dan menyediakan kompensasi atas

kegagalan jasa.

2.2.5 Segitiga Jasa

Segitiga menggambarkan tiga kelompok yang saling berhubungan yang

bekerja bersama untuk mengembangkan, mempromosikan dan

menyampaikan jasa. Antara ketiga poin segitiga ini, tiga tipe pemasaran

harus dijalankan agar jasa dapat disampaikan dengan sukses yaitu
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pemasaran eksternal (external marketing), pemasaran interaktif

(interactive marketing), dan pemasaran internal (internal marketing).

Perusahaan

Pemasaran Internal Pemasaran Eksternal

Karyawan Pemasaran Pelanggan
Interaktif

Gambar 2.3 Segitiga Jasa

Sumber : Kotler, 2009.

Pada sisi kanan segitiga adalah usaha pemasaran eksternal yaitu

membangun harapan pelanggan dan membuat janji kepada pelanggan

mengenai apa yang akan disampaikan. Sesuatu atau seseorang yang

mengkomunikasikan  kepada pelanggan sebelum menyampaikan jasa

dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi pemasaran eksternal.

Pemasaran eksternal yang merupakan pemulaan dari pemasaran jasa

adalah janji yang dibuat harus ditepati.

Pada dasar segitiga adalah ahir dari pemasaran jasa  yaitu pemasaran

interaktif  atau real time marketing . disini janji ditepati atau dilanggar

oleh karyawan subkontraktor atau agen. Ini merupakan titik kritis, apabila

janji tidak ditepati pelanggang akan tidak puas dan seringkali

meninggalkan perusahaan. Sisi kiri segitiga menunjukkan peran kritis yang
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dimainkan pemasaran internal. Ini merupakan kegiatan manajemen untuk

membuat provider memiliki kemampuan untuk menyampaikan janji-janji

yaitu prekrutan, pelatihan, motivasi, pemberian imbalan, menyediakan

peralatan dan tekhnologi.

2.3 Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Dengan

memberikan kualitas pelayanan yang efektif, tentunya konsumen akan merasa

puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan.

Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan (produk atau hasil)

terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi,

pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan

akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau

senang (Kotler, 2009 : 139).

Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas

pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas

pelangggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran,

mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah

pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan,dan meningkatkan reputasi bisnis

(Lupiyoadi, 2011 : 192).

Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat

ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :
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1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak

manajemen dan pelanggan, misalnya melakukan penelitian dengan

metode fokus pada konsumen yang mengedarkan kuesioner dalam

beberapa periode, untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut

pelanggan.

Demikian juga penelitian dengan metode pengamatan bagi pegawai

perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan.

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan, yang termasuk

didalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan

pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada misalnya dengan

metode brainstorming dan management by walking around untuk

mempertahankan komitmen pelanggan internal atau karyawan.

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan,

dengan membentuk sistem saran dan kritik, misalnya dengan hotline

bebas pulsa.

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan

partnership marketiing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan

menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk

mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan (accountable). Perusahaan

menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui

perkembangan pelayanannya (proactive). Sedangkan partnership

marketing adalah pendekatan dimana perusahaan membangun kedekatan
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dengan pelanggan yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi

perusahaan di pasar. (Lupiyoadi, 2011 : 192).

2.4 Pengertian Hotel

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur

kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar

dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa

adanya perjanjian khusus (Sulastiyono, 2011 : 5).

Dari  definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hotel  sebagai suatu

organisasi yang menyediakan sarana akomodasi, makanan atau minuman,

serta fasilitas lain yang dikelola secara komersial. Hotel juga bisa menjadi

tempat resepsi pernikahan, acara seminar, dan even-even lainnya. Selain itu,

hotel  juga merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya

dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk

tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu

membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima

tanpa adanya perjanjian khusus.

2.5 Hubungan Antar Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi lima variabel independen (X),

yaitu bukti fisik (X1), empati (X2), daya tanggap (X3), kehandalan (X4),

jaminan (X5). Sebaliknya, variabel dependen (Y) hanya satu yaitu kepuasan

konsumen. Salah satu cara untuk mendapatkan konsumen adalah dengan
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memperbaiki kualitas pelayanan dari suatu perusahaan. Kepuasan konsumen

merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan maka semakin

tinggi kepuasan yang dirasakan konsumen, begitu juga sebaliknya semakin

rendah kualitas pelayanan semakin rendah pula kepuasan yang dirasakan

konsumen. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Safira Aini, Dahlan Fanani,

Wasis A. Latief  (2010 : 6) terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas

pelayanan baik secara parsial, dimana variabel empati adalah variabel yang

dominan mempengaruhi kepuasan konsumen. Kemudian  penelitian yang

dilakukan oleh Ni Putu Sawitri, Ni Nyoman Kerti Yasa, Abdulah Jawas (2013

: 46) bahwa  Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan

pelanggan dan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas

pelanggan, penelitian ini di dominan  oleh variabel kehandalan (reliability).

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama

menguji pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.

Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak

pada objeknya.
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2.1 Tabel Referensi Penelitian Terdahulu

No Judul Data peneliti Tujuan Penelitian Alat analisis Hasil  penelitian

1. Service quality, customer

satisfaction, customer

trust, and loyalty in an

E-Banking context.

International journal of

academic research

Vol. 4. No. 4. June, 2012.

Po-Young Chu,

National Chiao Tung

University, et al.

2012.

Untuk mengetahui hubungan

antara kualitas pelayanan,

kepuasan konsumen,

kepercayaan dan loyalitas

pengguna e-banking Taiwan

1.Skala Likert

2.PLS-SEM

Kualitas pelayanan, kepuasan

konsumen, dan kepercayaan

konsumen berpengaruh pada

loyalitas tetapi dalam hal ini,

kualitas pelayanan

berperpengaruh dominan

terhadap loyalitas. Penelitian ini

juga memberi wawasan kepada

penyedia e-banking dan

pengguna bank online. khususnya

bagi penyedia jasa untuk

menambah layanan online

lainnya, seperti investasi dengan

cara online dan pelayanan jasa

travel secara online.
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2. Service quality, customer

satisfaction and

behavioral intention:

review of literature and

conceptual model

development.

International journal of

academic research

Vol. 4. No. 3. May, 2012.

Johnn-Yee Choy,

et al, Universitas

Tunku Abdul

Rahman, 2012.

1.Untuk mengetahui

pengaruh kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen

2. Untuk mengetahui

pengaruh antara kepuasan

konsumen terhadap niat atau

perilaku yang intens

3.untuk mengetahui pengaruh

kualitas pelayanan terhadap

niat atau perilaku yang intens

SERVQUAL Kualitas pelayanan, kepuasan

konsumen, dan niat beli

berpengaruh signifikan terhadap

niat atau perilaku yang intens,

dimana kualitas pelayanan

berpengaruh dominan yaitu

kualitas pelayanan(kualitas

secara tekhnik dan manfaat

kualitas).

3. Pengaruh Kualitas

Pelayanan Terhadap

Kepuasan Dan Loyalitas

Pelanggan Tegal Sari

Accommodation Di Ubud.

Jurnal Manajemen,

Strategi Bisnis, Dan

Kewirausahaan Vol. 7,

No. 1, Februari 2013.

Ni Putu Sawitri, et al.

Universitas Udayana

Bali, 2013.

1.Untuk mengetahui

pengaruh kualitas pelayanan

terhadap kepuasan dan

loyalitas pelanggan

Penelitian ini

menggunakan

Analisis

Structural

Equation

Modeling (SEM)

dengan bantuan

program AMOS

1. Kualitas pelayanan

berpengaruh positif terhadap

kepuasan pelanggan.

2. Kepuasan pelanggan

berpengaruh signifikan terhadap

loyalitas pelanggan.

Penelitian ini di dominan  oleh

variabel kehandalan (reliability).

2.1 Tabel Referensi Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
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4. Pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan
Arumas Hotel Lubuk
Sikaping. E - jurnal
Apresiasi Ekonomi
Volume 1, Nomor 2, Mei
2013: 77-85.

M. Saleh Lubis,
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE)
Yayasan pendidikan
Pasaman (YAPPAS) ,
2013.

1. Untuk mengetahui
pengaruh kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pelanggan

1. Skala likert
2. Regresi linier
berganda

Kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Dimana
bukti fisik (tangibel) berpengaruh
dominan.

5. Fasilitas Dan Kualitas
Pelayanan Pengaruhnya
Terhadap Kepuasan
Pengguna Jasa Rumah
Sakit Advent Manado.
ISSN 2303 – 1174.

Steffi Mongkaren,
Universitas Sam
Ratulangi Manado,
2013.

Untuk mengetahui apakah
fasilitas dan kualitas
pelayanan  berpengaruh
terhadap  kepuasan pengguna
jasa

Analisis Regresi
linier berganda

Fasilitas dan kualitas pelayanan
secara simultan dan parsial
berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan dan dominan
adalah variabel daya tanggap.

6. Pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap
Kepuasan Pelanggan
(Studi Pada Tamu Hotel
Ollino Garden Malang).
Jurnal EMBA Vol.1 No. 4
Desember 2010, Hal. 493.

Safira Aini, et al,
Universitas Brawijaya
Malang, 2010.

Untuk mengetahui pengaruh
kualitas pelayanan secara
simultan, parsial, dan secara
dominan terhadap kepuasan
konsumen

1. Metode
kuantitatif
2. Analisis regresi
linier berganda

Terdapat pengaruh yang
signifikan antara kualitas
pelayanan baik secara dominan,
parsial, dimana variabel empati
adalah variabel yang dominan
mempengaruhi kepuasan
konsumen.

2.1 Tabel Referensi Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
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