
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya 

dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.  

Menurut American Marketing Association (AMA) dalam Kotler dan Keller 

(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 kepentingannya.” 

 

Pemasaran dapat dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke 

waktu semakin meningkat dan semakin gencar melakukan usaha pemasaran 

dalam rangka memasarkan produknya.  

Dalam melakukan suatu pemasaran perusahaan memiliki suatu tujuan yang 

hendak dicapai. Berikut ini beberapa tujuan perusahaan dalam melakukan 

kegiatan pemasaran, antara lain :  

1. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk maupun jasa.  

2. Untuk memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa.  

3. Memberikan kepuasan semaksimal mungkin terhadap pelanggannya.  
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4. Meningkatkan penjualan dan laba.  

5. Ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing.  

Kegiatan pemasaran sebelumnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang 

berorientasi pada profit, namun saat ini kegiatan pemasaran tidak hanya dilakukan 

oleh perusahaan yang berorientasi profit, usaha sosial pun saat ini sudah mulai 

menggunakan pemasaran dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggannya. Peter Drucker dalam Kotler dan Keller (2009:6) mengatakan akan 

ada kebutuhan akan penjualan. Tujuan dari pemasaran adalah membuat penjualan 

berlimpah. Tujuan penting lain dari pemasaran yang sebenarnya adalah 

mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik, sehingga produk atau jasa 

bisa sesuai dengan kebutuhannya, sehingga terjual sendiri. Idealnya pemasaran 

harus menghasilkan seorang pelanggan yang siap untuk membeli. Dengan 

demikian yang dibutuhkan hanyalah memastikan produk dan jasa tersedia. 

2.2 Jasa 

Menurut Kotler dan Keller (2009:4) 

  “ Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide. ” 

 

Pelanggan membeli tidak hanya sekedar kumpulan atribut fisik, tetapi pada 

sasarannya mereka membayar sesuatu untuk memuaskan keinginan. Dengan 

demikian, bagi suatu perusahaan yang bijaksana bahwa menjual manfaat (benefit) 

produk tidak hanya produk saja (manfaat intinya) tetapi harus merupakan suatu 

sistem.  
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Apabila seseorang membutuhkan produk, maka yang terbayang lebih dahulu 

manfaat produk, setelah itu baru mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar 

manfaat. Faktor-faktor itulah yang membuat pelanggan mengambil keputusan 

membeli atau tidak.  

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Salah satu 

cara yang banyak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan daya tahan atau 

berwujud tidaknya suatu produk. Berdasarkan kriteria ini, ada tiga kelompok 

produk menurut Tjiptono (2012:14) yaitu:  

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian atau dengan kata lain 

umur ekonomisnya kurang dari satu tahun, contohnya: gula dan garam.  

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)  

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya tahan lama dan 

memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, contohnya: mobil, 

komputer, mesin cuci, dan lain-lain. 

3. Jasa (Service)  

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual, contohnya: salon kecantikan, rumah sakit, bengkel , hotel, dan lain-

lain. 
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Menurut Valerie A. Zethaml dan Marie Jo Bitner dalam Lupiyoadi dan Hamdani 

(2011:5)  

 “ Jasa sebagai segala 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). ” 

 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2011:6) 

 “ Jasa adalah setiap tindakan atau tindakan yang dapat ditawarkan satu 

pihak kepihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produk jasa bisa berkaitan dengan 

produk fisik atau sebaliknya. ” 

 

Dari definisi diatas, tampak bahwa jasa selalu diikuti oleh aspek interaksi antara 

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

tidak selalu menyadari. 

Jasa memiliki empat karakteristik utama (Tjiptono, 2012:28) yaitu: 

1. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, sebelum dibeli. Seorang pelanggan 

jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia pernah 

mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. 

2. Inseparability (Tidak Dapat Dipisahkan) 

Jasa bersifat tak terpisahkan, biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. 

3. Heterogeneity (Berubah-Ubah) 

Bentuk, kualitas,dan jenis jasa sangat beraneka ragam, tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 
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4. Perishability (Tidak Tahan Lama)  

Menunjukkan bahwa jasa tidak disimpan, tidak dapat diulang, dijual 

kembali, ataupun dikembalikan. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2011:7) mengatakan berdasarkan kesamaannya dengan 

industri manufaktur, jasa dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu jasa 

murni, jasa semimanufaktur, dan jasa campuran. Jasa murni (pure service) adalah 

jasa yang memilik kontak tinggi, tanpa persediaan, sangat berbeda dengan 

manufaktur, contohnya jasa tukang cukur atau ahli bedah yang memberikan 

perlakuan khusus dan memberikan jasanya pada saat pelanggan ditempat. Jasa 

semimanufaktur (quasimanufacturing service) merupakan jasa yang tergolong 

memiliki kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur, dan pelanggan 

tidak harus menjadi bagian dari proses jasa, contohnya jasa pengiriman, 

perbankan, asuransi, dan kantor pos. Sementara itu, jasa campuran (mixed service) 

merupakan kelompok jasa yang tergolong memiliki kontak menengah, merupakan 

gabungan dari beberapa sifat jasa murni dan jasa semimanufaktur, contohnya jasa 

ambulan, pemadam kebakaran, dan jasa bengkel.  

2.3 Bauran Pemasaran Jasa 

Lupiyoadi dan Hamdani (2011:81) mengatakan pemasaran pada produk barang 

berbeda dengan pemasaran untuk produk jasa. Hal ini terkait dengan perbedaan 

karakteristik jasa dan barang. Pemasaran produk barang mencakup 4P, yaitu : 

product, price, promotion dan place. Sedangkan untuk jasa, keempat unsur 

tersebut ditambah tiga lagi, yaitu : people, process, dan customer service. Ketiga 

hal ini terkait dengan sifat jasa di mana produksi /operasi hingga konsumsi 



23 

 

merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam mengikutsertakan 

pelanggan dan pemberi jasa secara langsung. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2011:81) mengatakan elemen pemasaran jasa terdiri dari 

tujuh hal, yaitu: 

1. Product (Produk) 

Pelanggan tidak hanya membeli fisik dari produk, tetapi manfaat dan nilai 

dari suatu produk. Keunggulan produk dari suatu jasa mencakup 

keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Kembangkan nilai tambah 

produk selain keistimewaan dasarnya, agar dapat dibedakan dengan 

produk lain dan memiliki citra tersendiri. Dengan demikian, produk akan 

mampu bersaing. 

2. Price (Harga) 

Keputusan dalam penentuan harga harus konsisten dengan strategi 

pemasaran. Strategi penentuan harus memperhatikan tujuan penentuan 

harga, yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan penjualan, 

gengsi atau prestis, atau pengembalian atas investasi. Faktor-faktor 

positioning jasa, siklus hidup jasa, kapasitas jasa merupakan hal yang 

mempengaruhi penentuan harga dalam bisnis. 

3. Promotion (Promosi) 

Keberhasilan dalam promosi jasa tergantung pada: 

 Kemampuan mengidentifikasi audiens target sesuai segmen pasar. 

 Kemampuan menentukan tujuan promosi: apakah 

menginformasikan, mempengaruhi, atau mengingatkan. 



24 

 

 Kemampuan mengembangkan pesan yang disampaikan: terkait isi 

pesan, strukrur pesan, gaya pesan, dan sumber pesan. 

 Kemampuan memilih bauran komunikasi: apakah komunikasi 

personal atau komunikasi nonpersonal. 

4. Place (Tempat) 

Tempat dalam bisnis jasa dimaksudkan sebagai cara penyampaian jasa 

kepada pelanggan dan di mana lokasi yang strategis.Ada tiga pihak 

sebagai kunci keberhasilan yang perlu dilibatkan dalam penyampaian jasa, 

yaitu penyedia jasa, perantara dan pelanggan. 

5. People (Orang) 

Orang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa 

yang diberikan. Untuk mencapai kualitas diperlukan pelatihan staf 

sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepasa pelanggan.  

6. Process (Proses) 

Proses dalam pemasaran jasa berkaitan dengan kualitas jasa yang 

diberikan, terutama dalam hal penyampaian jasa. Terdapat pilihan-pilihan 

dalam unsur proses untuk menghasilkan kualitas jasa yaitu sebagai 

berikut: 

 Kemampuan membangun proses yang menghasilkan pengurangan 

biaya, peningkatan produktifitas, dan kemudahan distribusi. 

 Kecenderungan memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas dalam 

produksi yang mampu menimbulkan naiknya harga. 

 Kecenderungan menciptakan spesialisasi yang terkait dengan unsur 

mengurangi kompleksitas. 
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 Kemampuan melakukan penetrasi pasar dengan cara menambah 

pelayanan yang diberikan.  

7. Customer Service (Layanan Pelanggan) 

Layanan pelanggan mengarah pada aktivitas pelayan pratransaksi, saat 

transaksi, dan pascatransaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan turut 

mempengaruhi kegiatan transaksi dan setelah transaksi. Tujuan dari 

aktivitas ini adalah agar pelanggan memberi respon yang positif dan 

menunjukkan loyalitas yang tinggi. 

2.4 Kualitas Pelayanan  

Menurut Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2012:152)  

 “ Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. “  

 

Menurut ISO 9000 dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2011:175)  

 “ Kualitas adalah perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan. ” 

 

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa 

yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain 

merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu 

ukuran seberapa jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

kualitas yang telah ditetapkan.  
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Menurut Tjiptono (2012:144), terdapat 5 macam perspektif kualitas, yaitu: 

1. Transcendental approach (Pendekatan Transendental) 

Kualitas dipandang sebagai innate execellence, di mana kualitas dapat 

dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan, biasanya diterapkan dalam dunia seni.  

2. Product-based approach (Pendekatan Berbasis Produk) 

Kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan 

dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan 

dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. 

3. User-based approach (Pendekaatan Berbasis Pengguna) 

Kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk 

yang paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived quality) 

merupakan produk yang berkualitas tinggi.  

4. Manufacturing-based approach (Pendekatan Berbasis Manufaktur) 

Kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa 

bahwa kualitas seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas 

dan penekanan biaya. 

 5. Value-based approach (Pendekatan Berbasis Nilai) 

Kualitas dipandang dari segi nilai dan harga. Kualitas dalam pengertian ini 

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli.  

Kualitas layanan sendiri bisa diartikan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan. Dengan kata 
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lain ada dua faktor utama mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceived service atau kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang 

diterima atau dirasakan (Tjiptono 2012:157).  

Jika jasa yang diterima atau dirasakan melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang buruk.  

Dimensi kualitas jasa menurut A. Parasuraman dalam Lupiyoadi dan Hamdani 

(2011:148) terdiri dari :  

1. Keandalan (Reliability)  

Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi 

yang tinggi. 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap merupakan kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu perspektif yang 

negatif dalam kualitas pelayanan. 

3. Jaminan (Assurance)  

Jaminan yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 
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kepada perusahaan. Hal ini meliputi komponen seperti kredibilitas, 

keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

4. Empati (Empathy)  

Empati merupakan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan. Dimana perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. 

5. Bukti Fisik (Tangible)  

Bukti fisik merupakan meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. Hal ini bisa berarti penampilan fasilitas fisik, seperti 

gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, keberhasilan, 

kerapian dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, 

dan penampilan karyawan.  

Dimensi-dimensi yang telah disebutkan harus diramu dengan baik. Bila tidak, hal 

tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan, 

karena perbedaan persepsi mereka tentang wujud pelayanan. Lima Kesenjangan 

yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa menurut 

Lupiyoadi dan Hamdani (2011:184) adalah sebagai berikut: 

1. Kesenjangan persepsi manajemen  

Yaitu perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan 

persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini 

terjadi kurangnya orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak 
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memadai atas temuan penelitian, kurangnya interaksi antara pihak 

manajemen dan pelanggan, komunikasi dari atas ke bawah kurang 

memadai, serta terlalu banyak tingkat manajemen.  

2. Kesenjangan spesifikasi kualitas  

Yaitu 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 memadainya penyusunan tujuan.  

3. Kesenjangan penyampaian jasa  

Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

(service delivery) kesenjangan ini terutama disebabkan oleh: ambiguitas 

peran, konflik peran, kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus 

dikerjakan, kesesuaian teknologi yang digunakan pegawai, sistem 

pengendalian dari atasan yaitu sistem penilaian dan sistem imbalan, 

perceived control, yaitu sejauhmana pegawai merasakan kebebasan, atau 

fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan, team work yaitu sejauh 

mana pegawai dan manajemen merumuskan tujuan bersama.  

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran  

Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Harapan pelanggan mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan 

yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Pelanggan 

akan membentuk pengharapan yang sesuai dengan apa yang telah 

disampaikan oleh perusahaan. 
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5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan.  

Yaitu perbedaan presepsi antara jasa yang di rasakan dan yang diharapkan 

oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan 

memperoleh citra dan dampak positif. 

2.5 Kepuasan Pelanggan  

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2011:192) kepuasan pelanggan adalah: 

 “Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pada 

akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan 

mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk 

(jasa) yang diterima dan diharapkan “ 

 

Dalam konteks pelanggan umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan pelanggan 

diyakini mempunyai peranan besar dalam menentukan kualitas jasa dan kepuasan 

pelanggan. Pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan 

kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasi, pelanggan akan menggunakan 

harapannya sebagai standar atau acuan (Fandy Tjiptono, 2012:159). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi harapan pelanggan meliputi:  

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika dia sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen atau perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya 

besar, harapan atau ekspektasi pelanggan tinggi, demikian pula sebaliknya.  

2. Pengalaman masa lampau ketika mengkonsumsi jasa dari perusahaan atau 

pesaingnya.  
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3. Pengalaman dari teman-teman di mana mereka akan menceritakan kualitas 

jasa yang telah dibeli oleh pelanggan tersebut. Hal ini jelas mempengaruhi 

persepsi pelanggan terutama jasa-jasa yang dirasakan beresiko tinggi.  

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran mempengaruhi persepsi 

pelanggan. Orang-orang dibagian penjualan dan periklanan seharusnya 

tidak membuat kampanye yang berlebihan, secara aktual tidak mampu 

memenuhi ekspektasi pelanggan karena akan memberikan dampak negatif 

tehadap persepsi pelanggan tentang jasa tersebut.  

Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Kotler dalam Zulian Yamit (2005:80) mengemukakan beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, metode 

tersebut antara lain: 

1. Sistem pengaduan 

Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan 

saran, keluhan dan bentuk ketidak puasan lainnya dengan cara 

menyediakan kotak saran. Setiap saran dan keluhan yang masuk harus 

menjadi perhatian bagi perusahaan, sebab saran dan keluhan itu pada 

umumnya dilandasi oleh pengalaman mereka dan hal ini sebagai bentuk 

kecintaan mereka terhadap perusahaan. 

2. Survey pelanggan 

Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan dalam 

mengukur kepuasan pelanggan misalnya, melalui surat pos, telepon, atau 

wawancara secara langsung. 

3. Panel pelanggan 
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Perusahaan mengundang pelanggan yang setia terhadap produk dan 

mengundang pelanggan yang telah berhenti membeli atau telah pindah 

menjadi pelanggan perusahaan lain. Dari pelanggan yang setia akan 

diperoleh informasi tingkat kepuasan yang mereka rasakan dan dari 

pelanggan yang telah berhenti membeli, perusahaan akan memperoleh 

informasi mengapa hal itu dapat terjadi. Apabila pelanggan yang telah 

berhenti membeli (customer loss rate) ini meningkat hal ini menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan. 

Implikasi dari pengukuran kepuasan pelanggan tersebut adalah pelanggan 

dilibatkan dalam pemgembangan produk atau jasa dengan cara 

mengidentifikasi apa yang dibutuhkan pelanggan. Hal ini berbeda dengan 

pelanggan dalam konsep tradisional, dimana mereka tidak dalam 

pengembangan produk, karena mereka berada diluar sistem. 

Tujuan untuk melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk dan jasa 

adalah agar perusahaan dapat memenuhi harapan pelanggan, bahkan jika 

mungkin melebihi harapan pelanggan. Persepsi yang akurat mengenai harapan 

pelanggan merupakan hal yang perlu, namun tidak cukup untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Perusahaan harus mewujudkan harapan 

pelanggan ke dalam desain dan standar kepuasan pelanggan. Desain dan 

standar kepuasan pelanggan dikembangkan atas dasr harapan konsumen dan 

prioritasnya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian 

yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu ini diuraikan secara 

sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini dijelaskan tentang 

objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu, model yang digunakan, serta hasil 

penelitian. Fakta-fakta atau data yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh 

Tingkat Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Puskesmas Terhadap 

Kepuasan Pasien  

Dewi Retno 

Indriaty 

(2010) 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahwa kelima variable 

yaitu bukti langsung (X1), 

kehandalan (X2), jaminan (X3), 

daya tanggap (X4) dan empati 

(X5) terhadap variabel 

terikat kepuasan konsumen (Y) 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

2. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan 

Pasien Puskesmas 

Depok I di Sleman 

Anjar 

Rahmulyono 

(2008) 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dari 

dimensi kualitas pelayanan 

(Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy, Tangible) 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pasien/pelanggan 

Puskesmas Depok I Sleman. 

 

Dewi Retno Indriaty (2010) Berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul 

Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Puskesmas Terhadap 

Kepuasan Pasien, berdasarkan analisis regresi linier berganda, maka dapat 

dilihat bahwa yang paling berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen 
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adalah variabel bukti langsung dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,36 (36 

persen). 

Variabel kehandalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dengan nilai 

koefesien regresi sebesar 0,124 (12,4 persen). Variabel jaminan berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan dengan nilai koefesien regresi sebesar 0,164 

(16,4 persen). Variabel daya tanggap berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan dengan nilai koefesien regresi sebesar 0,094 (9,4 persen). 

Sedangkan variabel empati tidak berpengaruh positif dan juga tidak signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat ditunjukkan nilai signifikan (P 

value) sebesar 0,623 yang lebih besar dari 0,05. 

Pada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F (secara bersama-sama 

atau smultan) dapat dijelaskan bahwa kelima variable yaitu bukti langsung 

(X1), kehandalan (X2), jaminan (X3), daya tanggap (X4) dan empati (X5) 

terhadap variabel terikat kepuasan konsumen (Y) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dari nilai F 

hitung sebesar 11,186 dengan angka signifikansi (P Value) sebesar 

0,000<0,05. 

Nilai koefisien determinasi (R2) yang dihasilkan adalah 0,34. Hal ini berarti 

sebesar 34 persen perubahan variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan 

oleh perubahan variabel bukti langsung, kehandalan, jaminan, daya tanggap, 

dan empati secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 66 persen 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitiannya. 
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Penelitian lain dilakukan oleh Anjar Rahmulyono (2008) yaitu untuk untuk 

menguji Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien 

Puskesmas Depok I di Sleman Berdasarkan hasil analisis regresi dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dari dimensi kualitas pelayanan 

(Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangible) secara bersama-

sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pasien/pelanggan Puskesmas Depok I Sleman. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak, 

pengaruhnya yang paling besar adalah variabel Assurance (1.046) diikuti 

Reliability (1.040), Tangible (1.025), Responsiveness (1.005), Empathy 

(0.708) terhadap kepuasan pelanggan. Hasilnya adalah R 2 sebesar (0.464) 

menunjukkan bahwa 46,4% variabel kepuasan pelanggan dapat dijelaskan 

oleh service quality yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, 

dan Tangible sedangkan sisanya 53,6% lainnya dijelaskan variabel lain yang 

tidak termasuk dalam model penelitiannya. 


