
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pemasaran Jasa  

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi menuntut kinerja yang sempurna 

dari setiap proses yang dijalankan oleh perusahaan. Pemasaran tidak lagi 

dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya berperan 

sebagai proses penjualan produk. Perkembangan konsep pemasaran sendiri tidak 

terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain dan pada akhirnya mempunyai 

tujuan untuk memuaskan pelanggan. Pemasaran yang tidak efektif (ineffective 

marketing) dapat membahayakan bisnis karena dapat berakibat pada konsumen 

yang tidak puas. Pemasaran yang efektif (effective marketing) justru berakibat 

sebaliknya yaitu menciptakan nilai atau utilitas. Menciptakan nilai dan kepuasan 

pelanggan adalah inti pemikiran pemasaran modern. Tujuan kegiatan pemasaran 

adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai yang tepat dan 

mempertahankan pelanggan saat ini dengan memenuhi harapannya sehingga dapat 

menciptakan tingkat kepuasan. Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006 ; 5), 

pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak 

kepada pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun.
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu 

tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti jasa yang 

diberikan tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum dikonsumsi. 

Bauran pemasaran jasa merupakan pengembangan bauran pemasaran. Bauran 

pemasaran (marketing mix) produk hanya mencakup 4P, yaitu : Product, Price, 

Place, dan Promotion. Sedangkan untuk jasa keempat P tersebut masih kurang 

mencukupi, sehingga para ahli pemasaran menambahkan 3 unsur, yaitu : People, 

Process, dan Customer Service.  

 

2.2 Pengertian dan Karakteristik Jasa  

2.2.1 Pengertian Jasa  

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “jasa” (service) 

itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal 

service) sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini sudah banyak pakar 

pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Valerie A. 

Zeithaml dan Mary Jo Bitner (dalam Lupiyoadi dan Hamdani,2006; 6) 

mendefinisi kan jasa sebagai berikut: “jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah 

(misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan konsumen). Kotler 

dan Keller (2009; 386) mendefinisikan jasa sebagai berikut: “Setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa 

berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya”. Dari kedua pengertian di atas 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara 

pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), meskipun pihak-pihak yang terlibat 

tidak selalu menyadari. Jasa bukan suatu barang, melainkan suatu proses atau 

aktivitas yang tidak berwujud.  

 

2.2.2 Karakteristik Jasa  

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkapkan 

bahwa jasa memiliki empat karakteristik yang membedakan barang dan jasa yang 

dinamakan paradigma IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparability, dan 

Perishability  (Lovelock dan Gummeson 2004; 24) 

1. Intangibility: Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

 dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang 

 konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami 

 atau mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa tertentu, maka ia 

 hanya menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan 

 tersebut tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya.  

2. Heterogeneity : Jasa bersifat Heterogeneity karena merupakan non-standarized 

 output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung 

 pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi  

3. Inseparability: Jasa bersifat Inseparability artinya jasa dijual terlebih dahulu, 

 baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

 Sedangkan barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

 dikonsumsi.   
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4. Perishability: Jasa bersifat Perishability artinya jasa merupakan komoditas 

 yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu 

 datang, dijual kembali, atau dikembalikan. Sebagai contoh, kursi pesawat yang 

 kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di tempat 

 praktik dokter umum akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa 

 disimpan.  

Menurut Griffin (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 2006; 6)  karakteristik jasa 

adalah sebagai berikut:  

 1.  Intangibility (tidak berwujud): Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba,  

  didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini  

  adalah nilai tak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk   

  kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.  

 2. Unstorability (tidak dapat disimpan): Jasa tidak mengenal persediaan atau 

  penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut  

  juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa  

  dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.  

 3. Customization (kustomisasi): Jasa seringkali disesain khusus untuk   

  memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi berdasarkan pendapat para ahli diatas, 

  dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat atau karakteristik utama dari jasa  

  adalah tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa 

  itu dibeli, kemudian jasa juga tidak dapat disimpan, dan jasa memiliki  

   banyak variasi bentuk, kualitas serta jenis tergantung pada siapa jasa  

  tersebut dijual, hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen jasa yang  
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  berbeda-beda, sehingga jasa yang dijual disesuaikan dengan permintaan  

  konsumennya.  

 

2.2.3 Keputusan Pembelian 

Dalam mengenal konsumen perlu mempelajari perilaku konsumen sebagai 

perwujudan dari seluruh aktivitas jiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

Presepsi-presepsi pengaruh orang lain dan motivasi - motivasi internal akan 

berinteraksi untuk menentukan keputusan terakhir yang dianggap paling sesuai. 

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu, kelompok 

atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

mendapatkan, menggunakan barang- barang atau jasa ekonomis yang dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan (Swastha dan Irawan 2003). Ada 2 aspek penting 

dari arti perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan 

fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan 

barang – barang dan jasa ekonomis. 

Mempelajari perilaku konsumen akan memeberikan petunjuk bagi pengembangan 

produk baru, keistimewaan produk, harga, saluran pemasaran, pesan iklan dan 

elemen bauran pemasaran lainnya. Titik tolak untuk memahami perilaku pembeli 

adalah rangsangan tanggapan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan mulai 

memasuki kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan 

keputusan menimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas pemasar adalah 

memahami apa yang terjadi dalam kesadaran pembeli mulai dari adanya 

rangsangan dari liuar hingga munculnya keputusan pembelian pembeli 
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Titik tolak memahami pembelian adalah model rangsangan dari empat unsur yaitu 

produk, harga, tempat, dan promosi rangsangan lain terdiri dari: perekonomian, 

teknologi, polotik dan budaya, rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk 

kedalam kesadaran pembeli. Karakteristik pembeli dan proses pengambilan 

keputusan pembeli menghasilakan keputusan pembelian tertentu yaitu pemilihan 

produk, memilih jenis, memilih pemasok.  

Penentuan saat pembelian dan jumlah pembelanjaan. Pada karakteristik pembeli 

mempunyai pengaruh pada besar terhadap tanggapan pembeli sedangkan pada 

proses pengambilan keputusan mempunyai pengaruh terhadap hasil keputusan 

pembelian. Perilaku konsumen secara umum dipeng aruhi oleh faktor-faktor 

utama kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis ( Kotler, 2001). Perilaku 

konsumen akan menentukkan proses pengambilan keputusan dalam pembelian 

mereka, proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyesuaian masalah yang 

terdiri dari lima tahap yang dilakukan konsumen, kelima tahap tersebut adalah 

pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, membuat 

keputusan, dan perilaku pasca pembelian.   

Lima tahap proses pembelian. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Tahap Proses Pembelian 

Sumber : Kotler, tahun 2004 
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Kelima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan masalah atau kebutuhan. 

Jika kebutuhan diketahui maka konsumen akan serta memahami 

kebutuhan yang belum perlu segera dipenuhi atau masalah dapat ditunda 

pemenuhannya, serta kebutuhan yang samasama harus segera dipenuhi. 

Jadi pada tahap inilah prosespembelian itu mulai dilakukan. 

2. Pencarian Informasi 

Seorang konsumen yang telah mengetahui kebutuhannya dapat atau tidak 

dapat mencari informasi lebih lanjut jika dorongan kebutuhan itu kuat, jika 

tidak kuat maka kebutuhan konsumen itu hanya akan menjadi ingatan 

belaka. Konsumen mungkin melakukan pencarian lebih banyak atau 

segera aktif mencari informasi yang mendasari kebutuhan ini. 

3. Penilaian Alternatif  

Setelah melakukan pencarian informasi sebanyak mungkin, konsumen 

menggunakan informasi untuk mengevaluasi beberapa merek alternatif 

dalam satu susunan pilihan. 

4. Keputusan Pembelian  

Jika keputusan yang diambil adalah membeli, maka pembeli akan 

menjumpai serangkaian keputusan yang menyangkut jenis pembelian, 

waktu pembelian, dan cara pembelian. Pada tahap ini konsumen benar-

benar membeli produk. 
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5. Prilaku setelah Membeli  

Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami beberapa 

tingkatan kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan, ada kemungkinan 

bahwa pembeli memiliki ketidakpuasan setelah melakukan pembelian 

karena tidak sesuai dengan keinginan atau gambaran sebelumnya, dan lain 

sebagainya. 

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam pemgambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang 

ditawarkan oleh penjual. Ada tiga aktivitas yang berlangsung dalam proses 

keputusan pembelian oleh konsumen yaitu ( Hahn, 2002:83) : 

1.Rutinitas konsumen dalam melakukan pembelian. 

2.Kualitas yang diperoleh dari suatu keputusan pembelian. 

3.Komitmen atau loyalitas konsumen untuk tidak akan mengganti keputusan yang 

  sudah  biasa di beli dengan produk pesaing. 

 

2.3 Kualitas Layanan 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang 

sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 

gaya hidup pelanggan menuntut peru sahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman et.al (dalam Lupiyoadi,2006:181). Mengacu 
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pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas layanan adalah 

suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas 

pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan (Kotler dan Keller, 2009: 56). Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik 

bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. 

Kualitas layanan mengacu pada penilaian- penilaian pelanggan tentang inti 

pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi 

pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan 

terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang 

bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan. Oleh 

karena itu dalam merumuskan strategi dan program pelayanan, organisasi harus 

berorientasi pada kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi 

kualitasnya (Suratno dan Purnama, 2004:74) Sejauh mana kesesuaian dimensi-

dimensi kualitas jasa pelayanan diatas dengan kondisi Indonesia khususnya sektor 

perbankan, merupakan suatu bahan kajian tersendiri sebagaimana dilakukan 

dalam penelitian ini. Terlepas dari kesesuaian dimensi pelayanan dengan kondisi 

spesifik, yang jelas adalah bahwa pemenuhan dimensi-dimensi kualitas jasa 

pelayanan merupakan suatu keharusan apabila manajemen perusahaan ingin 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

    

2.3.1 Dimensi Kualitas Layanan Jasa 

Definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 
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pelanggan. Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan kepuasan pelanggan (Kotler, 2000; 52). Sebagai pihak yang membeli dan 

mengkonsumsi jasa, pelangganlah yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah 

perusahaan. Sayangnya, jasa memiliki karakteristik Variability sehingga 

kinerjanya kerap tidak konsisten. Hal ini menyebabkan pelanggan menggunakan 

syarat intrinsik (Output dan penyampaian jasa) dan isyarat ekstrinsik (unsur-unsur 

pelengkap jasa) sebagai acuan atau pedoman dalam mengevaluasi jasa.(Tjiptono 

et.al 2004; 257). Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri 

jasa, Parasuraman et.al (1988 : 2)berhasil mengidentifikasikan sepuluh dimensi 

pokok kualitas jasa: 

1. Reliabilitas (reliability), meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja 

 (performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini berarti

 perusahaan mampu menyampaikan jaasnya secara benar sejak awal (right the 

 first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal (misalnya, 

 menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), menyimpan data 

 (record) secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat.  

2. Responsivitas atau daya tanggap (responsiveness), yaitu kesediaan dan

 kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan menyampaikan 

 jasa secara cepat. Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu layanan, 

 pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi kembali 

 pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. 

3. Kompetensi (competency), yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan 

 yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan 

 pelangan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan dan keterampilan 
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 karyawan kontak, pengetahuan dan keterampilan personil dukungan 

 operasional, dan kapabilitas riset organisasi. 

4. Akses (access), yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

 (approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa 

 mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu tidak terlalu lama, saluran 

 komunikasi perusahaan mudah dihubungi (contohnya telepon, surat, e-mail, 

 fax, dan seterusnya), dan jam operasi nyaman. 

5. Kesopanan (courtesy), yaitu meliputi sikap santun, respek, atensi, dan 

 keramahan para karyawan kontak ( seperti resepsionis, operator telepon, bell 

 person, Teller bank dan lain-lain.) 

6. Komunikasi (communication), artinya menyampaikan informasi kepada para 

 pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu 

 mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah 

 penjelasan mengenai jasa / layanan yang ditawarkan. 

7. Kredibilitas (credibility), yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

 mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan 

 kontak, dan interaksi dengan pelanggan (hard selling versus soft selling 

 approach). 

8. Keamanan (security), yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

 Termasuk di dalamnya adalah keamanan secara fisik (physical safety), 

 keamanan finansial (financial security), privasi dan kerahasiaan 

 (confidentiality). 



23 
 

9. Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan 

 kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal 

 pelanggan reguler. 

10.Bukti fisik (tangibles), meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, 

 dan bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan 

 lain-lain).  

 

Parasuraman et.al (1988) menemukan adanya overlapping di antara beberapa 

dimensi di atas. Oleh sebab itu, mereka menyederhanakan sepuluh dimensi 

tersebut menjadi lima dimensi pokok. Bukti fisik, empati, responsivitas, 

reliabilitas, dan jaminan. Dengan demikian, terdapat lima dimensi utama yang 

disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut:  

1. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

bahan-bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan 

lain-lain). 

2. Empati (emphaty) yaitu memberikan perhatian khusus yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 

upaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan atau 

badan usaha memiliki pengetahuan dan pengertian mengenai kebutuhan 

dan keinginan pelanggan secara spesifik. 

3. Responsivitas atau daya tanggap (responsiveness), yaitu kesediaan dan 

kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 
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menyampaikan jasa secara cepat. Beberapa contoh diantaranya: ketepatan 

waktu layanan, pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan 

menghubungi kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat.  

4. Reliabilitas (reliability), meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi 

kinerja (performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini 

berarti perusahaan mampu menyampaikan jaasnya secara benar sejak awal 

(right the first time), memenuhi janjinya secara akurat dan andal 

(misalnya, menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal yang disepakati), 

menyimpan data (record) secara tepat dan mengirimkan tagihan yang 

akurat. Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun 

dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

5. Jaminan (assurance) pengetahuan kesopansantunan dan kemampuan para 

pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 

Menurut Lovelock (2004 : 100), produk inti memiliki dua macam layanan/ jasa 

tambahan, yaitu : 

 Layanan tambahan yang mempermudah, yang dibutuhkan untuk 

penghantaran layanan atau memberikan bantuan dalam penggunaan 

produk inti. 

 Layanan tambahan yang memperkuat, yang menambah nilai bagi 

pelanggan. 
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Dua macam layanan tersebut dapat dijelaskan oleh Gambar 2.2 berikut : 

 

Gambar 2.2 Konsep Flower of Service Model  

Sumber : Lovelock, tahun 2004 

Pada Gambar 2.2, dapat kita lihat yang merupakan layanan tambahan yang 

mempermudah adalah : 

 Informasi (Information), untuk mendapatkan nilai penuh dari barang atau 

jasa apa pun, pelanggan membutuhkan informasi yang relevan. 

 Penerimaan pesanan (Order Taking), begitu pelanggan siap membeli, 

sebuah elemen tambahan utama langsung berperan menerima pendaftaran, 

pemesanan, dan reservasi. 

 Penagihan (Billing), penagihan adalah hal yang umum bagi hampir semua 

jasa (kecuali jika jasa itu memberikan pelayanan gratis). 

 Pembayaran (Payment), tagihan mengharuskan pelanggan untuk 

melakukan pembayaran. 
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Sedangkan yang merupakan layanan tambahan yang memperkuat adalah : 

 Konsultasi (Consultation), konsultasi melibatkan dialog untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan, kemudian mengembangkan solusi yang sesuai. 

 Keramahan (Hospitality), jasa yang terkait dengan keramahan idealnya 

harus dapat menunjukkan kegembiraan saat bertemu pelanggan baru dan 

menyambut kembali pelanggan lama. 

 Penyimpanan (Safekeeping), ketika pelanggan mengunjungi tempat 

layanan, sering kali mereka memerlukan bantuan untuk barang bawaan 

mereka. 

 Pengecualian (Exceptions), pengecualian meliputi layanan tambahan yang 

berada di luar kebiasaan proses penghantaran layanan. 

 

2.4 Telaah Hubungan Antar variabel 

2.4.1 Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Keputusan Pembelian 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan 

supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola 

konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut peru sahaan mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality 

yang telah dikembangkan oleh Parasuraman et.al (dalam Lupiyoadi,2006:181) 

Dalam industri fotography, kualitas pelayanan memainkan peranan penting dalam 

memberi nilai tambah terhadap pengalaman layanan secara keseluruhan. Sama 

seperti halnya kualitas produk, seorang pelanggan akan mengevaluasi kualitas 

layanan berdasarkan persepsi mereka. Menurut Brady dan Cronin (dalam Remiasa 
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dan Lukman, 2007) persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan ini terdiri dari 

tiga kualitas yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil. 

Ketiga kualitas ini membentuk pada keseluruhan persepsi pelanggan terhadap 

kualitas layanan. Dapat dikatakan dalam merumuskan strategi dan program 

pelayanan setiap pelaku usaha harus berorientasi pada kepentingan pelanggan dan 

sangat memperhatikan dimensi kualitasnya Hal ini sangat penting agar pelanggan 

tidak mengurungkan niatnya ketika akan melakukan keputusan pembelian. 

Walaupun kebutuhan utama pelanggan yang mengunjungi studi foto adalah 

memenuhi hasrat dalam mengekspresikan gaya tetapi mereka menginginkan 

hiburan dan suasana yang nyaman “Walker dan Lundberg (dalam Sari, 2006)”. 

Semua hal tersebut dapat diperoleh melalui pelayanan yang memuaskan. Dari 

uraian diatas maka dugaan sementara yang dapat diambil yaitu : 

H : Kualitas layanan (X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian   

 (Y). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

No  Nama 

Peneliti   

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel  Alat 

Analisis  

Hasil  

1 Lia Natalia  

(2010) 
Analisis Faktor 

Presepsi Yang 

Mempengaruhi 

Minat Konsumen 

Untuk Berbelanja 

Pada Giant 

Hypermart Bekasi  

Dependen:Minat

Konsumen untuk 

Berbelanja 

 

Independen: 

Loaksi, 

Kelengkapan, 

Produk,Kualitas 

Produk, harga, 

Pelayanan, 

Kenyamanan 

Belanja dan 

Promosi 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

promosi berpen-garuh 

terhadap minat 

konsumen untuk 

berbelanja pada Giant 

Hypermarket 

Bekasi,sedangkan 

variabel pelayanan 

dankenyamanan berbela

nja tidak  berpengaruh 

terhadap minat 

konsumen 
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2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No  Nama 

Peneliti   

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel  Alat 

Analisis  

Hasil  

2 Herry 

Widagdo 

(2011)  

Analisis Pegaruh 

Kualitas Layanan 

Dan Promosi 

Terhadap 

Keputusan 

Konsumen 

Membeli 

Komputer Pada 

PT. XYZ 

Palembang 

Kualitas 

pelayanan, 

promosi, 

keputusan 

pembelian  

Regresi 

Linear 

Berganda 

Variabel kualitas 

layanan dan promosi 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan konsumen 

membeli komputer 

3 Izzati 

Choirini 

Mardhotill

ah dan 

Saino 

(2008) 

Pengaruh  Kualitas  

Layanan Terhadap  

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Di 

Baseball Food 

Court Universitas 

Negeri Surabaya 

Kualitas layanan 

, keputusan 

pembelian  

Regresi 

Linear 

Berganda   

Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 

kualitas layanan 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

keputusan pembelian di 

Baseball Food Court 

Universitas Negeri 

Surabaya 
4 

 

 

Ketut 

Gunawan 

dan 

Sundring 

Pantja 

Djati. 

(2011) 

Kualitas Layanan 

dan  Loyalitas 

Pasien (Studi 

pada Rumah Sakit 

Umum Swasta di 

Kota Singaraja–

Bali) 

Kualitas layanan 

dan loyalitas 

konsumen  

Analisis 

Regres 

Berganda  

Kualitas layanan yang 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

loyalitas pasien 

5 

 

 

 

 

Krisana 

Kitcharoen 

(2004) 

The Importance-

Performance 

Analysis Of 

Service  Quality 

In Administrative 

Departments Of 

Private 

Universities In 

Thailand 

Kualitas layanan regresi 

linear 

berganda 

Kualitas layanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Departemen 

Administrasi Pribadi 

Universitas Thailand 
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2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Atas dasar telaah pustaka dan hipotesis yang telah dikembangkan diatas, maka 

dapat disajikan kerangka pemikiran untuk menggambarkan hubungan dari 

variabel independen, dalam hal ini adalah kualitas layanan (X), terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y) , yaitu sebagai berikut : 

    

   

    

  

 

      Sumber : Gunawan, Ketut dan Djati, Sundring Pantja (2011) 

Gambar 2.2  Kerangka Konseptual Penelitian 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya (Sugiyono,2009:64). Hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Ha : Terdapat Pengaruh antara variabel kualitas layanan variabel     

  keputusan pembelian pada Skies Photography. 

 

Ho : Tidak Terdapat Pengaruh antara variabel kualitas layanan variabel      

   keputusan pembelian pada Skies Photography. 

 

Kualitas layanan 

 Tangibles (x1) 

 Realibility (x2) 

 Empathy (x3) 

 Responsiveness (x4) 

 Assurance (x5) 

 

Keputusan 

pembelian (y) 


