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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemasaran Jasa 

Untuk mendefinisikan pemasaran jasa diperlukan adanya pemahaman terlebih 

dahulu mengenai konsep pemasaran. Definisi pemasaran menurut Kotler (2009:5)  

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu atau 

kelompok mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produksian yang bernilai 

dengan pihak lain.” 

American marketing association dalam Kotler (2009:5) Pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingan. Jasa yang dikemukakan oleh Kotler (2009: 36) adalah setiap 

tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.  

Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat bagi 

konsumen pada waktu tertentu sebagai hasil dari tindakan perubahan mewujudkan 

perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama pengguna jasa tersebut. 
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Lupiyoadi (2008: 5) juga mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan. 

2.2. Karakteristik Jasa 

Kotler (2009: 39) menyatakan bahwa pelayanan atau jasa memiliki empat 

karakteristik utama yaitu:  

a. Intangibility, tidak dapat dilhat dirasa dan dicium, didengar atau diraba 

sebelum dibeli atau dikonsumsi. Dengan demikian orang tidak dapat menilai 

kualitas jasa sebelum dia merasakan/mengkonsumsinya sendiri. Dalam hal ini 

pemasar jasa menghadapi tatangan untuk memberikan bukti-bukti fisik dan 

perbandingan pada penawaran absktraknya. Interaksi antara penyedia jasa dan 

konsumen efektifitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur 

penting. Dengan demikian kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses 

rekruitmen, kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawan.  

b. Inseparability, barang biasanya di produksi, kemudian dijual, laku 

dikonsumsi. Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga jasa tidak terpisahkan. 

Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran jasa.  

c. Variability, jasa sangat variabel, banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis 

tergantung pada siapa, kapan dan diamana jasa tersebut dihasilkan. Dalam hal 

ini penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian kualitasnya:  
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1) melakukan investasi, seleksi dan pelatihan personil yang baik.  

2) melakukan standardisasi proses pelaksanaan jasa.  

3) memantau kepuasan konsumen melalui sistem saran dan kebutuhan, 

survey konsumen sehingga pelayanan yang kurang baik dapat dideteksi 

dan dikoreksi.  

d. Perishability, jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Kamar hotel yang tidak dihuni, kursi kereta api yang kosong akan 

berlalu/hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan dan digunakan diwaktu 

lain.  

2.3 The Flower of Service 

Konsep flower of service menurut Lovelock (2011:100)  mengategori layanan 

tambahan menjadi layanan tambahan : 

1. Layanan tambahan yang mempermudah, yang dibutuhkan untuk 

menghantarkan layanan atau memberikan bantuan dalam penggunaan produk 

inti. 

2. Layanan tambahan yang memperkuat, yang menambah nilai bagi pelanggan. 

Terdapat berbagai layanan tambahan yang dapat diberikan, tapi hampir  

sumuanya dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kelompok, yang 

digambarkan dalam kelopak bunga yang mengelilingi inti seperti gambar di 

berikut ini : 
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Gambar 2.1 The Flower Of Service 

Sumber : Lovelock (2011:100) 

 

Layanan tambahan yang mempermudah meliputi : 

1. Informasi (Information). Untuk mendapatkan nilai penuh dari barang atau 

jasa, pelanggan membutuhkan informasi yang relavan. Pelanggan baru dan 

calon pelanggan biasanya sangat haus akan informasi. Cara meyediakan 

imformasi dapat berupa pegawai garis depan, brosur, papan informasi dan 

media elektronik. 

2.  Penerimaan-Pesanan (Order Taking). Ketika pelanggan siap membeli, 

sebuah elemen tambahan utama langsung berperan-menerima pendaftaran, 

pemesanan, dan reservasi. Pesanan dapat diterima melalui sumber seperti 

agen penjualan, telpon atau email. 
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3. Penagihan (Billing). Pelanggan biasanya mengharapkan tagihan yang jelas 

dan informatif, dan dirinci sehingga jelas perhitungan jumlahnya.   

4. Pembayaran (Payment). Terdapat berbagai pilihan cara pembayaran, tetapi 

seluruh pelanggan mengharapkan kemudahan dan kenyamanan, Seperti 

pembayaran mandiri, yang menharuskan pelanggan memasukkan koin atau 

uang kertas kedalam mesin. 

Layanan tambahan yang memperkuat meliputi: 

1. Konsultasi (Consultation). Konsultasi melibatkan dialog untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan, kemudian mengembangkan solusi yang sesuai. 

Konsultasi yang efektif membutuhkan pemahaman dari setiap situasi 

pelanggan saat itu, sebelum menyarankan tindakan yang sesuai. 

2.  Keramahan (Hospitality). Keramahan dan perhatian kepada kebutuhan 

pelanggan harus diterapkan pada interaksi tatap muka dan interaksi telpon. 

Kualitas keramahan memainkan peranan penting dalam menentukan 

kepuasan pelanggan. 

3. Penyimpanan (Safekeeping). Ketika pelanggan mengunjungi tempat layanan, 

sering kali mereka memerlukan bantuan untuk barang bawaan mereka. Jika 

tidak ada beberapa layanan penyimpanan (seperti tempat parkir yang aman 

dan nyaman), beberapa pelanggan mungkin tidak akan datang sama sekali. 

Layanan penyimpanan dapat meliputi penyimpanan barang berharga, 

penyimpanan dan pengurusan bagasi bahkan penitipan anak dan hewan 

peliharaan.  

4. Pengecualian (Exceptions). Meliputi layanan tambahan yang berada diluar 

kebiasaan proses penghantar layanan, seperti: 
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 Permintaan khusus 

 Pemecahan masalah 

 Penanganan keluhan 

 Restitusi  

 

2.4. Definisi Restoran 

Menurut Soekresno (2000: 7), kafe atau restoran adalah suatu usaha 

komersial yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman bagi umum 

dan dikelola secara professional. Orang yang datang kesebuah restoran atau rumah 

makan dapat memilih menu yang ditawarkan dan disukai lalu membayar dengan 

harga yang telah ditetapkan. 

Pada umumnya manusia memiliki alasan tersendiri untuk makan diluar rumah, 

yaitu : 

1. Convenience (kenyamanan) 

Oang memilih makan diluar rumah karena tidak memiliki waktu dan tidak 

dapat kembali kerumah untuk makan. 

2. Variety (variasi) 

Konsumen dalam industri food service selalu berkeinginan untuk mencoba 

makanan dan minuman baru dikafe atau restoran yang berbeda. 
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3. Labour (Tenaga Kerja) 

Konsumen selalu memiliki keinginan agar ada yang menyiapkan, memasak, 

melayani dan membereskan hidangan pada saat makan. 

4. Status (status) 

Orang makan diluar rumah karena alas an bisnis dan pribadi. Mereka hendak 

memberi kesan yang terbaik kepada tamu-tamunya dengan membawa mereka 

ke sebuah kafe atau restoran yang mewah dan mahal, sedangkan untuk alasan 

pribadi, seorang makan diluar rumah untuk bersosialisasi terhadap lingkungan. 

5. Impulse (Keinginan Tiba-Tiba)    

Kadang-kadang orang tidak memiliki alasan tertentu untuk makan diluar 

rumah, mereka melakukan tiba-tiba. 

2.5. Servicescape 

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh jasa yaitu intangibility. Disini 

dijelaskan bahwa jasa tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, diraba dan 

dirasakan ataupun dicicipi. Oleh karena itu, kesan pertama tentang jasa yang 

ditawarkan tergantung dari bukti–bukti fisik dari penyedia jasa. Bitner (1992) 

mengkaji peran lingkungan fisik dalam sebuah industri jasa melalui model 

servicescape. Zeithaml dan Bitner (2006: 226) dalam Ferninda Manoppo (2013) 

mengemukakan secara umum bukti fisik jasa meliputi semua aspek fasilitas fisik 

organisasi (servicescape) dan juga bentuk komunikasi lainnya. 
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Lovelock dan Wirtz (2011: 4) menyatakan servicescape terkait erat dengan 

gaya, tampilan fisik dan elemen pengalaman lain yang ditemui pelanggan 

ditempat penghantaran layanan atau jasa, melalui kesan–kesan yang diciptakan 

oleh panca indera. McComish dan Quester (2005) menganggap servicescape 

sebagai suatu kesatuan lingkungan fisik dari sebuah jasa yang berpengaruh pada 

pengalaman konsumen. Desain arsitektur dan elemen desain yang terkait 

merupakan komponen penting dari suatu servicescape.  

Hall dan Mitchel (2008) mengatakan bahwa servicescape adalah lingkungan 

fisik dimana didalamnya terjadi pertemuan jasa dan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap servicescape (persepsi kualitas) dan selanjutnya pada respon 

internal (tingkat kepuasan konsumen) dan respon eksternal (perilaku untuk 

berlangganan dan membeli kembali). 

Melalui beberapa penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

servicescape adalah sebuah lingkungan fisik beserta elemen-elemen yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dan membentuk sebuah experience 

(pengalaman) konsumen tersebut dalam mengkonsumsi jasa. Pemahaman 

servicescape  sangat penting bagi pemasar jasa, karena servicescape mempunyai 

beberapa peranan sekaligus (Zeithaml and Bitner,  2006: 332), yaitu : 

a. Package, servicescape berperan untuk dapat membungkus atau mengemas 

jasa yang ditawarkan dan mengkomunikasikan citra yang ditawarkan oleh 

perusahaan jasa kepada para konsumennya. 

b. Fasilitator, servicescape memainkan peran yang cukup signifikan, yaitu 

sebagai perantara hubungan antara persepsi konsumen dengan pengalaman 
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yang sebenarnya yang dirasakan oleh konsumen di dalam  servicescape dan 

evaluasi akhir selama proses penghantaran jasa dan setelah konsumen selesai 

mengkonsumsi jasa. 

c. Socializer, desain servicescape juga berperan dalam proses sosialisasi melalui 

pengkomunikasian nilai-nilai, norma, perilaku, peran dan pola hubungan 

antar karyawan, serta anar konsumen dan karyawan. 

d. Differentiation, servicescape juga dapat digunakan untuk membedakan 

perusahaan dari para pesaingnya melalui gaya arsitektur untuk 

menyampaikan jenis layanan yang memberikan dan mengkomunikasikan tipe 

segmen pasar yang akan dilayani. Perubahan servicescape juga dapat 

dimanfaatkan untuk melakukan repositioning agar dapat menarik segmen 

pasar baru. 

2.6. Dimensi – Dimensi Servicescape 

Menurut Lovelock dan Wirtz (2011 : 12) dimensi utama lingkungan jasa dalam 

model servicescape yaitu: 

1. Dampak dari kondisi sekitar (ambient condition), merujuk pada karakteristik 

lingkungan yang dirasakan kelima panca indera. Elemen-elemen utama yang 

terkait dengan kondisi sekitar yaitu sperti musik, aroma, warna, kebisingan, 

dan temperatur. 

2. Tata letak spasial dan fungsionalitas, merupakan rancangan lantai, ukuran, 

dan bentuk perabotan, meja konter, mesin, serta peralatan potensialdan 

bagaimana semua ini disusun. 
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3. Tanda, symbol dan artefak, merupakan sinyal eksplisit atau implisit untuk 

mengkomunikasikan citra perusahaan, membantu pelanggan dalam 

menemukan apa yang mereka cari, dan menyampaikan skenario layanan. 

4. Manusia, tampilan dan perilaku personel layanan dan pelaggan dapat 

memperkuat atau mengurangi kesan yang diciptakan oleh suatu lingkungan 

layanan.  

Hightower (2009) membagi dimensi dari servicescape pada tiga dimensi utama, 

yaitu:  

1. Dimensi Ambient (Ambient Dimension), merupakan kesadaran saat ini dari 

konsumen. Hal ini berarti konsumen bisa menjadi kurang peduli dengan hal 

dalam lingkungan lainnya dibandingkan dengan dimensi ambient ini. 

Indikator utama dari dimensi ambient ini antara lain: kebersihan lingkungan, 

temperatur fasilitas, pencahayaan yang tepat. 

2. Dimensi Desain (Design Dimension) didefinisikan sebagai isyarat visual yang 

membuat seseorang berpikir secara verbal apa yang dilihat. Indikator utama 

dari dimensi desain antara lain komponen estetika dan komponen fungsional. 

Komponen estetika indikatornya antara lain arsitektur yang menarik, serta 

pengaturan interior yang memuaskan, sedangkan indikator dari komponen 

fungsional yaitu fasilitas fisik yang memuaskan, serta tempat istirahat yang 

didesain dengan baik. 

3. Dimensi Sosial (Social Dimension), yaitu komponen manusia dalam 

lingkungan fisik. Terdiri dari komponen karyawan, dan komponen konsumen. 

Indikator utama dari komponen karyawan adalah suka menolong (helpful) 
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dan ramah (friendly), sedangkan komponen utama dari konsumen juga 

hampir sama yaitu bersahabat (friendly) dan bekerjasama (helpful).  

Ada berbagai faktor yang berhubungan dengan servicescape. Antara lain 

pencahayaan, warna, simbol, tekstur, pengaturan, dekor, dan sebagainya. Bitner 

(1992) meringkaskan bahwa layanan servicescape terdiri dari tiga dimensi utama 

yaitu : 

1. Kondisi ambient yaitu suasana non-visual, kondisi latar belakang di 

lingkungan pelayanan. Ambient condition mempunyai beberapa subdimensi, 

yaitu pencahayaan, temperatur, kebisingan (noise), musik, warna, dan aroma. 

2. Pengaturan spasial dan fungsional (spatial layout and fungcionality),  serta 

tanda-tanda yaitu cara yang peralatan dan perabotan yang disusun, dan 

kemampuan barang-barang untuk memfasilitas kenikmatan konsumen. 

3. Simbol-simbol dan artefak, yaitu dekorasi yang digunakan untuk 

berkomunikasi dan meningkatkan citra tertentu atau suasana hati, atau untuk 

mengarahkan pelanggan untuk tujuan yang diinginkan. 

Ryu dan Jang (2007) dalam penelitiannya yang berjudul The Effect Of 

Environmental Perceptions On Behavioral Intention Through Emotion : The Case 

of Upscale Restaurant, merumuskan bahwa terdapat enam dimensi pembentuk 

lingkungan fisik atau servicescape, yaitu: 

1. Estetika Fasilitas, mengacu pada desain arsitektur, bersamaan degan interior 

dan dekorasi, yang semuanya berkontribusi terhadap daya tarik lingkungan 

fisik. Aspek lain dari desain interior, misalnya seperti furniture, 

gambar/lukisan, tanaman/bunga, atau dekorasi pada dinding juga dapat 



26 
 

meningkatkan persepsi kualitas lingkungan jasa, menciptakan respon internal 

dari konsumen. 

2. Pencahayaan dapat menjadi salah satu rangsangan fisik yang paling 

mempengaruhi konsumen pada restoran kelas atas. Restoran dapat belajar 

dari pengalaman bahwa pencahayaan yang tenang, hangat, dan pencahayaan 

yang nyaman secara simbolis menyampaikan layanan penuh dan harga yang 

relative tinggi. Sedangkan pencahayaan terang dapat melambangkan 

pelayanan cepat dan harga yang lebih rendah. 

3. Ambience, mengacu pada karakteristik latar belakang tidak berwujud yang 

cendenrung mempengaruhi indra nonvisual dan memiliki efek bawah sadar 

pada konsumen. Kondisi ini biasanya meliputi latar belakang music, aroma, 

dan suhu udara.  

4. Peralatan makan sering diterima sebagai salah satu kualitas nyata yang paling 

penting dari jasa restoran (Rajppot dalam Ryu dan Jang, 2007). Peralatan 

makan misalnya sendok garpu yang berkualitas tinggi, porselen, gelas, dan 

kain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi persepsi kualitas pelanggan. 

5. Karyawan, yang sangat terkait dengan lingkungan sosial, merujuk pada 

pelayan yang melayani pada ligkungan jasa. Karyawan disini bearti 

penampilan karyawan (penampilan professional dan daya tarik) dan jumlah 

karyawan. 

Melalui beberapa penelitian dan keterangan diatas, peneliti melakukan 

elaborasi dalam menentukan dimensi – dimensi yang sesuai dengan objek 

penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian Ryu dan Jang (2007), terdapat 

dimensi pencahayaan sedangkan menurut kerangka kerja Bitner  (1992) dimensi 
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pencahayaan merupakan subdimensi dari ambient condition. Dimensi peralatan 

makan yang digunakan oleh Ryu dan Jang (2007), dapat dikategorikan sebagai 

peralatan atau perabotan yang menunjang dalam penyampaian tujuan konsumen, 

sedangkan peralatan merupakan bagian dari dimensi tata spasial dan fungsinya 

Bitner (1992), namun dalam teori yang dikembangkan oleh Hightower (2009) 

dimensi-dimensi seperti tata spasial dan fungsi serta tanda simbol dan artefak 

digabungkan kedalam satu dimensi yaitu faktor desain. 

Dimensi estetika fasilitas, mengacu pada desain arsitektur, bersamaan dengan 

desain interior dan dekorasi, yang semuanya berkontribusi terhadap daya tarik 

lingkungan fisik (Ryu dan Jang, 2007). Arti dari dimensi tersebut sama dengan 

tujuan dari faktor desain yang dikembangkan oleh Hightower (2009) yaitu 

menciptakan kesan estetika secara keseluruhan. Faktor sosial dimasukkan karena 

perilaku karyawan dan tampilan dari karyawan sangat berpengaruh dalam 

menimbulkan ataupun mengurangi kesan dalam sebuah lingkungan layanan.  

Berdasarkan elaborasi diatas, peneliti merumuskan tiga dimensi dan sub 

dimensi servicescape berdasarkan teori Hightower (2009) yang sesuai dengan 

penelitian ini. Dimensi-dimensi tersebut adalah kondisi latar belakang (ambient), 

faktor desain, dan faktor sosial. 

2.7. Kepuasan Konsumen  

Dalam upaya memenuhi kepuasan konsumen, perusahaan memang dituntut 

kejeliannya untuk mengetahui pergeseran kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang hampir setiap saat berubah. Pembeli akan bergerak setelah membentuk 

persepsi terhadap nilai penawaran, kepuasan sesudah pembelian tergantung dari 
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kinerja penawaran dibandingkan dengan harapannya. Menurut Kotler (2009:138), 

kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. Konsumen dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat 

kepuasan umum yaitu kalau kinerja di bawah harapan, konsumen akan merasa 

kecewa tetapi jika kinerja sesuai dengan harapan pelanggan akan merasa puas dan 

apa bila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan akan merasakan sangat 

puas senang atau gembira.  

Tjiptono dan Chandra (2011: 292), menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan pelanggan, ketidakpuasan muncul apabila hasil 

tidak memenuhi harapan. Kesesuaian yang mengalami ketidaksesuaian antara 

harapan dengan kinerja aktual jasa atau produk maka konsumen berada pada 

diskonfirmasi. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut menurut 

para ahli, bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang ketika 

menerima produk atau jasa yang ditawarkan serta membandingkan kinerja atas 

produk atau jasa yang diterima dengan harapan yang dimiliki.  

2.7.1. Indikator Kepuasan 

Menurut Kotler (2009: 140), menyatakan kunci untuk mempertahankan pelanggan 

adalah kepuasan konsumen. Indikator Kepuasan konsumen dapat dilihat dari :  

1. Re-purchase : membeli kembali, dimana pelanggan tersebut akan kembali 

kepada perusahaan untuk mencari barang / jasa.  
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2. Menciptakan Word-of-Mouth : Dalam hal ini, pelanggan akan mengatakan 

hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain  

3. Menciptakan Citra Merek : Pelanggan akan kurang memperhatikan merek 

dan iklan dari produk pesaing  

4. Menciptakan keputusan Pembelian pada Perusahaan yang sama : Membeli 

produk lain dari perusahaan yang sama 

Menurut Kotler (2009:140) pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

melalui empat sarana, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan usulan  

Artinya seberapa banyak keluhan atau komplain yang dilakukan konsumen 

dalam suatu periode, makin banyak berarti makin kurang baik.  

2. Survei kepuasan konsumen 

Dalam hal ini perusahan perlu secara berkala melakukan survei baik melalui 

wawancara maupun kusioner tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perusahaan dan kualitas pelayanan. Untuk itu perlu adanya survei 

kepuasan konsumen.  

3. Konsumen samaran  

perusahaan dapat mengirim karyawannya atau melalui orang lain untuk 

berpura-pura menjadi konsumen guna melihat pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan secara langsung, sehingga terlihat jelas bagaimana karyawan 

melayani konsumen sesungguhnya.  

4. Analisis mantan pelanggan 

Dengan melihat catatan mantan pelanggan guna mengetahui sebab-sebab 

mereka tidak lagi menjadi pelanggan kita lagi. 
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2.8.Hubungan Servicescape Dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (2009:138), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Restoran dikategorikan kedalam personal 

experience , karena konsumen akan mendapatkan pengalaman personal ketika dan 

setelah mengunjungi sebuah restoran. Salah satu cara untuk membangun kesan 

yang baik adalah yaitu dengan memberikan sebuah pengalaman dalam 

mengkonsumsi jasa yang telah diberikan melalu pemanfaatan lingkungan fisik 

restoran yang baik sehingga terciptanya kepuasan konsumen. 

 

2.9. Penelitian Sebelumnya 

Adapun jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan servicescape sebagai variabel 

X dan kepuasan konsumen sebagai variabel Y dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Alat Analisis Kesimpulan 

1 Mary Jo 

Bitner 

(1992) 

Servicescape: The 

Impact Of Physical 

Surroundings on 

Customers Employees.  

Alat analisis yang 

digunakan yaitu untuk 

mengukur seberapa besar 

servicescape dapat 

mempengaruhi pelanggn 

dan karyawan. 

Lingkungan fisik 

(servicescape) berpengaruh 

positif terhadap respon 

internal secara kognitif, 

emosional dan fisiologis. 

baik dalam sudut pandang 

perusahaan dan konsumen. 

2 Ferninnda 

Manoppo 

(2013) 

Kualitas Pelayanan, 

dan Servicescape 

Pengaruhnya Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

pada Hotel Grand Puri 

Manado 

Analisis data kuantitatif 

ini menggunakan analisis 

statistik yaitu analisis 

regresi linear berganda 

dibantu dengan program 

SPSS yang terbaru 

Variabel X berupa kualitas 

layanan dan servicescape 

secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap variabel Y yaitu 

kepuasan Konsumen 
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No Peneliti Judul Alat Analisis Kesimpulan 

3 Dr. 

Musriha 

(2012) 

Effect Of Servicescape 

and Employee 

Communication 

Quality On Customer 

Loyalty Of Mandiri 

Bank In Surabaya 

(2012) 

Penelitian kuantitatif 

dengan 200 responden, 

metode Purposive 

Sampling, dengan analisis 

data menggunakan 

metode SEM (Structural 

Equation Modelling)  

Servicescape berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen 

dan loyalitas konsumen 

Kualitas komunikasi pegawai 

berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dan 

loyalitas konsumen 

4 Roscoe 

Hightowe

r, Jr. dan 

Mohamm

ad Shariat 

(2009) 

Servicescape’s 

Hierarchical Factor 

Structure Model 

Penelitian dilakukan 

dengan 1862 responden 

dari 10 buah industri, 

analisis penelitian 

menggunakan 

confirmatory factor 

analysis (CFA) dengan 

metode kualitatif dan 

kuantitatif untuk menguji 

validitas, reliabilitas,dan  

uji regresi.  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel 

servicescape berpengaruh 

positif terhadap persepsi 

konsumen, berpengaruh 

positif terhadap lingkungan 

kerja karyawan, dan 

berpengaruh positif dalam 

mendorong perilaku 

pembelian konsumen. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 


