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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN
HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Jasa pendidikan dan karakteristiknya

a. Pengertian jasa pendidikan

Jasa menurut Kotler dalam ZoelDhan Raden (2005: 111) adalah “ Jasa

adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan sesuatu”.

Jasa menurut Wiliam J Stanton dalam Bukhari Alma (2004:243) bahwa :

“Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasikan secara terpisah tidak

berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa bisa dihasilkan

dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak”.

Suatu perusahaan dalam menghasilkan jasa menggunakan produk fisik

untuk mendukung aktivitasnya. Jasa menurut Zeithaml dan Bitner dalam

Bukhari Alma (2004:243) adalah “mencangkup semua aktifitas ekonomi

yang outputnya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum

konsumsi dan produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai
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tambah yang diberikan dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan,

dan kesehatan) yang secara prinsip intangible bagi pembeli pertamanya.”

Pengertian Pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional. 2002 : 263)

“Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat

sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

(Soekidjo Notoatmodjo. 2003 : 16) ).”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa Jasa Pendidikan

merupakan aktifitas/kegiatan yang tidak berwujud yang menghubungkan

penyaji jasa (tenaga pendidik) dan konsumen (siswa) secara langsung

melalui suatu proses pembelajaran dalam usaha mengembangkan potensi

konsumennya (siswa).
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b. Karakteristik jasa pendidikan

Jasa memiliki karakkteristik yang berbeda dengan barang (produk fisik).

Kotler dalam Ety Rochaety, dkk, diantaranya menyebutkan karakteristik

jasa sebagai berikut:

1. Tidak berwujud (Ingtangible)
Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menyebabkan
pengguna jasa
pendidikan tidak dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakan
hasilnya sebelum mereka mengonsumsinya.

2. Tidak terpisahkan (Inseparability)
Jasa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga
pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan
dihasilkan dikonsumsi secara serempak (simultan) pada waktu yang
sama.

3. Bervariasi (Variability)
Jasa pendidikan yang diberikan sering kali berubah-ubah. Hal ini akan
sangat tergantung kepada siapa yang menyajikannya, kapan, serta
dimana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh karena itu jasa
pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar.

4. Mudah musnah (Perishability)
Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu
atau jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak dapat
dijual pada waktu mendatang. (Ety Rochaety, dkk, 2005:102-104)

2. Kualitas pelayanan Jasa

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu

yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Aplikasi kualitas sebagai

sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi

perusahaan dalam meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik

sebagai pemimpin pasar ataupun untuk terus tumbuh. Keunggulan

suatuproduk adalah tergantung dari keunikan dan kualitas yang

diperlihatkan dari produk tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan

dan keinginan konsumen.
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Kualitas menurut Tjiptono dalam Cahyono (2007 : 10) adalah ukuran

kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri dari kualitas desain dan

kualitas kesesuaian. Namun menurut Total Quality Manajemen (TQM)

kualitas dapat dipandang secara luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja

yang ditekankan, melainkan juga proses, lingkungan dan manusia.

Goetsh dan Davis dalam Cahyono (2007:10) menyatakan kualitas adalah

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,  jasa, manusia,

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Suatu kualitas tidak hanya dilihat dari hasil suatu produk/jasa saja. Tetapi

lebih jauh kualitas juga dinilai dari proses, proses dapat dilihat apakah

kondisi lingkungn serta ketanggapan yang diberikan oleh para karyawan

dapat memenuhi harapan pelanggan.

Perspektif kualitas menurut Garvin dalam cahyono (2007:10-11) terbagi
dalam lima pendekatan, yaitu:
1. Trasendental approach, yang berarti dapat dirasakan atau diketahui

tetapi sulit didefinisikan atau diopersionalkan.
2. Product-based approach, atau berarti karakteristik atau atribut yabg

dapat dikuantitatifkan atau diukur.
3. Manufacturing-based approach, atau memperhatikan kesesuaian atau

sama dengan persyaratan melalui standar-standar tertentu.
4. Value-based approach, yaitu dari segi nilai dan harga. Barang

berkualitas belum tentu bernilai, namun definisi bernilai adalah yang
dapat dibeli.

5. User-based approach, adalah bergantung pada cara orang
memandangnya dan bernilai subyektifitas yang tinggi.

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk
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fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada

konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut

dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada

umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan

yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda

akan mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang

dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara

penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut:

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan.

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

Pelayanan sangat berhubungan dengan perilaku konsumen dalam

memutuskan apakah akan membeli produk tersebut atau tidak. Pelayanan

yang baik dan berkualitas merupakan bagian dari penilaian konsumen

terhadap variabel penjualan. Pelayanan yang baik meliputi kecepatan

dalam melayani keramahan petugas yang melakukan penjualan,

kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan dan lain sebagainya.

Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Umar (2005:11), karakteristik

pelayanan memiliki empat aspek, yaitu:

1. Intangibility atau tidak memiliki wujud
2. Variability atau memiliki banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis.

Bergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dapat
dihasilkan.
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3. Inseparibility atau bersifat dijual lebih dahulu, baru dipakai dan
diproduksi secara bersamaan.

4. Perishability atau merupakan komoditas yang tidak tahan lama atau
tidak bisa disimpan.

Menurut Vernon A. Muselman dalam Supranto (2003:394) kualitas

pelayanan adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh manajemen untuk

memenuhi harapan konsumen. Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat

dari suatu produk atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk

memenuhi kebutuhan yang dunyatakan atau tersirat.

Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan kualitas pelayanan adalah ciri,

karakteristik atau sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh

pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari konsumen.

Menurut Tjiptono, dkk (2008:68-69) dikutip dari Zeithhaml dan MJ

Bitner, bahwa mengukur kualitas jasa dapat diukur berdasarkan lima

dimensi kualitas jasa, yaitu sebagai berikut.

1. Realibilitas (kehandalan), yakni kemampuan memberikan layanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

2. Responsiveness (ketanggapan), yakni keinginan dan kesediaan para
karyawan untuk membantu para pelanggan.

3. Assurance (jaminan), yakni adanya jaminan/ kepuasan bahwa layanan
yang mereka terima benar dan dilakukan oleh sumber daya manusia
yang berkompeten di bidangnya.

4. Empathy (empati), yakni perhatian secara individu yang diberikan
perusahaan kepada peserta bimbingan.

5. Tangibles (berwujud), yakni Bentuk fisik seperti gedung, peralatan,
dan penampilan fisik dari seluruh karyawan merupakan satu bentuk
nyata dan terlihat.

Berdasarkan pendapat Tjiptono diatas, dimensi-dimensi kualitas pelayanan

jasa lembaga bimbingan belajar meliputi sebagai berikut.
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1. Realibilitas (kehandalan), yakni meliputi ketepatan waktu pelatihan,

kesesuaian isi pelatihan dengan rencana yang ditawarkan, penguasaan

materi ajar, komunikatif dengan peserta bimbingan.

2. Responsiveness (ketanggapan), yakni meliputi kesigapan staf non

akademik dalam melayani peserta bimbingan, penanganan keluhan

peserta bimbingan.

3. Assurance (jaminan), yakni meliputi kemampuan staf non akademik

atas keramah-tamahan, kesopanan, perhatian terhadap peserta

bimbingan.

4. Empathy (empati), yakni meliputi kemudahan untuk menghubungi

lembaga, kemampuan para staf  berkomunikasi dengan peserta.

5. Tangibles (berwujud), yakni meliputi penampilan fisik seperti keadaan

fisik  gedung, lingkungan lokasi tempat pelatihan,

kebersihan,kerapihan, kenyamanan ruangan, penampilan karyawan.

Prinsip-prinsip kualitas pelayanan menurut Ratminto (2006:19-20)

meliputi kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan,kemudahan

akses, kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kesopanan, dan

keramahan serta kenyamanan.

Selanjutnya Ratminto (2006:28) menyatakan bahwa setiap penyelenggara

pelayanan hendaknya melakukan survey indeks kepuasan konsumen

secara berkala. Hal ini untuk meningkatkan serta menjaga kualitas

pelayanan agar semakin optimal
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3. Kepuasan konsumen

Pelanggan sebagai konsumen adalah tujuan akhir dari pemasaran barang

dan jasa, karena dari konsumen suatu barang atau jasa dapat dinyatakan

berkualitas atau tidaknya. Jika konsumen merasakan kepuasan setelah

menggunakan barang atau jasa yang telah dibelinya maka barang atau jasa

tersebut dapat dikatakan berkualitas karena mampu memenuhi atau bahkan

melampaui harapan konsumennya.  Kepuasan konsumen merupakan

konsep sentral  yang akan menentukan suatu barang atau jasa dapat

diterima atau tidak dalam pasar.

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa

setelah pelanggan tersebut memperoleh dan menggunakannya. Kotler dan

Keller (2007) menjelaskan bahwa kepuasan berhubungan dengan perasaan

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan

kinerja produk yang dirasakan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika

kinerja produk tidak sesuai dengan harapan, maka akan terjadi

ketidakpuasan. Tetapi ketika suatu produk memiliki kinerja sekurang-

kurangnya sama atau melebihi harapan pelanggan, maka akan tercipta

kepuasan.

Menurut Kotler (2002:48) terdapat hubungan erat antara kualitas produk,

pelayanan, kepuasan konsumen dan keuntungan perusahaan.

Semakin tinggi kualitas menyebabkan semakin tinggi kepuasan konsumen

dan juga mendukung harga yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah.
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Kepuasaan pelanggan menurut Oliver dalam Suharto Abdul Majid

(2009:50) adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja yang dirasakan dengan harapannya. Sedangkan menurut Tijptono,

(2008:43)  bahwa kepuasaan atau ketidakpuasaan pelanggan adalah respon

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi, yang

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang

dirasakan pelanggan. Karena kepuasaan pelanggan sangat bergantung

kepada persepsi dan harapan pelanggan, menurut Gaspersz dalam Nasution

(2005 : 50) menyatakan produsen atau pihak yang memberikan pelayanan

perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan

harapan pelanggan adalah sebagai berikut :

a. Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan pelanggan ketika sedang
melakukan transaksi dengan produsen atau perusahaan. Jika pada saat
itu kebutuhan dan keinginannya besar, maka harapan atau ekspektasi
pelanggan akan tinggi, demikian pula sebaliknya.

b. Pengalaman masa lalu ketikan mengonsumsi produk dari perusahaan
maupun pesaing-pesaingnya.

c. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan
kulitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Hal ini jelas
mempengaruhi persepsi pelanggan, terutama pada produk-produk
yang dirasakan beresiko tinggi.

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Orang-orang di bagian
penjualan dan periklanan semestinya tidak membuat kampanye
berlebihan, melewati ekspektasi pelanggan. Kampanye atau promosi
yang berlebihan dan secara actual tidak mampu memenuhi ekspektasi
pelanggan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap presepsi
pelanggan tentang produk.

Irawan dalam Fatrmah (2006:19-20) berpendapat bahwa terdapat lima

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu:

1. Harga
Bagi pelanggan yang sensitif harga yang murah adalah sumber
kepuasan yang penting dan komponen harga ini relatif tidak penting
bagi mereka yang tidak sensitif terhadap harga.
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2. Kualitas produk
Pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk
tersebut ternyata kualitas produknya baik..

3. Kualitas pelayanan
Kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas
pelayanan merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah
satunya yang popular adalah SERVQUAL.

4. Faktor emosi
Pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value
yang diberikan oleh brand dari produk tersebut

5. Biaya dan kemudahan
Pelanggan akan semakin puas apabila relative mudah, nyaman dan
efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.

Salah satu tujuan kepuasan pelanggan adalah untuk meningkatkan

customer retention . Umumnya, kepuasan pelanggan yang tinggi dapat

mengindikasikan adanya peningkatan retensi bagi pelanggan yang sudah

ada. Ini berarti lebih banyak pelanggan akan membeli ulang di masa yang

akan datang. Kepuasan dipandang sebagai kunci untuk mempertahankan

pelanggan yang sudah ada dan membangunan hubungan jangka panjang

dengan pelanggan. Sehingga jika kesulitan menimpa perusahaan,

pelanggan akan lebih mungkin untuk tetap setia.

Pengukuran kepuasan konsumen perlu dilakukan oleh perusahaan untuk

mengetahui kinerja perusahaan menurut sudut pandang

konsumen.Menurut Kotler (dalamTjiptono dan Candra, 2004:210) ada

empat macam metode yang dapat digunakan, yaitu :

1. Sistem Keluhan dan Saran
2. Ghost Shopping
3. Lost Costumer Analisis
4. Survey Kepuasan Pelanggan

Menurut Ricard F. Gerson terdapat tujuh (Majalah Swa, Jumat, 12
september 2008) alasan utama mengapa perlu melakukan pengukuran
kepuasan konsumen (customer satisfaction) yaitu:
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1. Untuk mempelajari persepsi konsumen.
2. Untuk menentukan kebutuhan, keinginan, persyaratan dan harapan

konsumen.
3. Untuk memeriksa apakah peningkatan mutu pelayan dan kepuasan

konsumen sesuai dengan harapan anda atau tidak.
4. Kenapa peningkatan kinerja membawa peningkatan laba.
5. Untuk mempelajari bagaimana melakukannya dan apa yang harus

dilakukan kemudian.
6. Untuk menerapkan proses perbaikan berkesinambungan

Tjiptono, dkk (2008:43) mengatakan bahwa ketidakpuasan konsumen

sesungguhnya dapat membantu perusahaan mengidentifikasi aspek-aspek

yang menjadi kelemahan produk atau jasanya yang tidak memenuhi

standar konsumen maupun pemerintah.

4. Harga

Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang sangat penting dalam

pemasaran suatu produk. Disamping itu harga merupakan satu-satunya

elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan,

sedangkan elemen-elemen lainnya (produk, distribusi, promosi) hanya

merupakan unsur biaya. Dengan demikian, semakin disadari bahwa harga

merupakan komponen yang penting, sebab bagi para produsen inilah salah

satu unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan cash flow secara

langsung.

Menurut Tjiptono, dkk (2008 : 465), harga adalah jumlah uang (satuan

moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang mengadung kegunan

tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.
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Menurut P.Angripora, Marius (2002:268), harga merupakan sejumlah uang

yang harus dibayarkan konsumen untuk produk tertentu guna memenuhi

kebutuhan dan keinginan. Lain halnya dengan swastha (2009 : 20) , harga

adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta

pelayanannya.

berdasarkan ketiga definisi diatas, dapat diartikan bahwa harga dalah nilai

suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang yang

dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari

barang atau jasa berikut pelayanannya.

Mendukung para pendapat ahli diatas, menurut Tjiptono, dkk (2008 : 469),
harga merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang
membutuhkan pertimbangan yang cermat. Hal ini dikarenakan adanya
sejumlah dimensi startegik harga dalam hal :

1. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk
2. Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli
3. Harga adalah determinan utama permintaan
4. Harga berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba
5. Harga bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan cepat
6. Harga menentukan citra dan strategi positioning

Penetapan harga merupakan hal yang rumit, sangatlah penting untuk

medapatkan harga yang tepat sekaligus dapat memaksimalkan keuntungan

perusahaan. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan

akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi

keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat

menetapkan harga secara tepat, badan usaha harus mempunyai tujuan atau

sasaran yang jelas. Hal senada diungkapkan oleh P. Angipora (2002 : 271-
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273) yang mengatakan pada umumnya penjual memiliki beberapa tujuan

dalam penetapan harga atas barang atau jasa yang dihasilkan, yaitu :

1. Mendapatkan laba yang maksimal
2. Mendapatkan pemngembalian investasi yang ditargetkan
3. Mencegah atau mengurangi persaingan
4. Mempertahankan atau memperbaiki market share

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi

penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang

ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan

dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya,

pemilihan tujuan berorientasi pada laba mengandung makna bahwa

perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini cocok

ditetapkan dalam tiga kondisi yaitu :

1. Tidak ada pesaing

2. Perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum

3. Harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli

(Tjiptono, 2000:153-154).

Harga suatu pelayanan ditentukan oleh banyak faktor, seperti yang
dikemukakan oleh Sukirno, dkk (2004 : 223) bahwa faktor faktor yang
yang mempengaruhi kebijakan penetapan harga yaitu :
1. Mewujudkan keuntungan untuk perusahaan
2. Kepuasan konsumen
3. Persaingan dari perusahaan lain
4. Pandangan masyarakat terhadap suatu barang

Pertimbangan penetapan harga sebuah jasa mencakup biaya-biaya yang

bersifat moneter dan pengorbanan-pengorbanan lain yang meliputi waktu,

upaya-upaya bersifat fisik, biaya-biaya sensor dan biaya-biaya psikologis.

(Yazid, 2001 : 215)
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5. Penelitian yang Relevan

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Oleh karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang

ada kaitannya dengan pokok masalah ini, antara lain:

Tabel 4. Hasil Penelitian yang Relevan

Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan

2006 Fatmah
0213031025

Pengaruh kualitas pelayanan jasa
terhadap kepuasan konsumen pada
siswa Bimbingan Belajar dan
Konsultasi BelajarAl Qolam Bandar
Lampung Tahun Akademik 2005/2006

Ada pengaruh kualitas
pelayanan jasa terhadap
kepuasan konsumen pada
siswa Bimbingan dan
Konsultasi belajar Al
Qolam Bandar Lampung
Tahun Akademik
2005/2006 dengan
diperoleh Fhitung > Ftabel

yaitu 10,220>2,135

2010 Desi
Nofitasari
0713031020

Pengaruh Persepsi Konsumen Tentang
Harga Jual Produk Dan Kualitas
Pelayanan terhadap Kepuasan
Konsumen Pada Koperasi Mahasiswa
Universitas Lampung 2010

Ada Pengaruh Persepsi
Konsumen Tentang Harga
Jual Produk Dan Kualitas
Pelayanan terhadap
Kepuasan Konsumen Pada
Koperasi Mahasiswa
Universitas Lampung 2010
dengan diperoleh Fhitung >
Ftabel yaitu 28,709>3,090

2004 Dany
Siswono
0113031032

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan
terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT
Tiga Berlian Auto Finance di Jakarta

Ada Pengaruh Kualitas
Pelayanan
terhadapKepuasan
Pelanggan pada PT Tga
Berlian Auto Finance di
Jakarta dengan diperoleh
Fhitung> Ftabel yaitu sebesar
0,749>0,227

2007 Giri
Cahyono
0313031028

Pengaruh Kualitas Pelayanan
Kesehatan dan Harga Terhadap
Kepuasan Masyarakat pada Kantor
Urusan Agama Serpong

Pengaruh Kualitas
Pelayanan dan Harga
Terhadap Kepuasan
Masyarakat pada Kantor
Urusan Agama
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diperoleh thitung> ttabel ,
yaitu 0,975  > 0,210

B. Kerangka Pikir

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah

kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan keseluruhan kemampuan dari

suatu produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan sesuai dengan harapan

konsumen. Harapan akan jasa yang diberikan diperoleh

denganmembandingkaan kinerja yang dirasakan siswa dengan harapan siswa

setelah mendapatkan jasa bimbingan belajar pada lembaga bimbingan

tersebut. Halini sesuai dengan pendapat J. Supranto (2005:233)yang

menyatakan

“kepuasan konsumen terhadap suatu jasa adalah perbandingan antara

persepsinya terhadap jasa yang diterima dengan harapannya sebelum

menggunakan jasa tersebut”.Siswa sebagai konsumen lembaga pendidikan

seharusnya menjadi tujuan utama dari lembaga pendidikan itu sendiri yang

harus diperhatikan pelayanannya untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen

yang diharapkan. Siswa yang harapannya terpenuhi oleh lembaga pendidikan

tentu akan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

Selain itu, agar para konsumen merasa puas akan layanan yang diberikan

lembaga bimbingan harus mempunyai sarana dan prasarana yang baik dan

tentunya lebih lengkap dari sekolah pada umumnya. Sarana belajar yang

dimiliki oleh lembaga bimbingan belajar harus membuat nyaman belajar

siswa yang mengikuti bimbingan, hal ini dikarenakan dapat memicu siswa
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untuk memanfaatkannya dan menumbuhkan minat serta semangat untuk

belajar karena ia memperoleh kemudahan dalam belajar sehingga prestasi

belajar yang akan diperolehnya akan lebih baik lagi.

Kualitas jasa mempunyai kaitan yang erat dengan kepuasan konsumen.

Kepuasan konsumen sangat bergantung pada kualitas pelayanan atau jasa ,

kepuasan konsumen bersifat subjektif karena hanya konsumen yang dapat

menentukan kepuasan yang ia rasakan atas pelayanan yang ia terima.

Fandi Tjiptono (2006:54) mengemukakan bahwa

“kualitas dan kepuasan konsumen berkaitan sangat erat. Kualitas memberikan
suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat kepada
perusahaan.Dalam jangka panjang ikatan ini memungkinkan perusahaan
untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan sertakebutuhan
mereka.Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan dimana perusahaan memaksimalkan pengalaman pelanggan yang
menyenangkan dan meminimkan atau meniadakan pengalaman pelanggan
yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat
menciptakan loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang dapat memberikan
kualitas yang memuaskan”

Selain kualitas pelayanan,ada faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi

kepuasan konsumen yaitu harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus

dibayarkan konsumen untuk produk tertentu guna memenuhi kebutuhan dan

keinginan.

Dari uraian diatas dikatakan bahwa kualitas pelayanan dan harga

mempengaruhi kepuasan siswa dalam mengonsumsi jasa pendidikan pada

suatu jasa pendidikan. Semakin tinggi tingkat kualitas menyebabkan semakin

tinggi nya kepuasan konsumen dan juga mendukung harga yang lebih tinggi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2002:48)“ terdapat hubungan erat

antara kualitas produk dan pelayanan, kepuasan konsumen dan tingkat
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profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat kualitas menyebabkan

semakin tingginya kepuasan pelanggan dan juga mendukung harga yang lebih

tinggi serta (sering kali) biaya yang lebih rendah”.

Berdasarkan uraian diatas paradigma penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

r1

R

r2

Gambar 1. Paradigma Penelitian Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) dan harga (X2)
Terhadap kepuasan konsumen (Y)

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya

dengan menggunakan data atau fakta yang ada dan terjadi di lapangan.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut.

1. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada

Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2013/2014

2. Ada pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen pada Lembaga

Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar LampungTahun

Pelajaran 2013/2014

Kualitas
Pelayanan (X1)

Harga (X2)

Kepuasan
Konsumen

(Y)
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3. Ada pengaruh kualitas pelayanan dan hargaterhadap kepuasan konsumen

pada Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014


