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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen

Kata “manajemen” tampaknya sudah begitu sering kita dengar.

Manajemen erat kaitanya dengan konsep organisasi. Menurut Ernie dan

kurniawan (2015:7) manajemen diperlukan karean agar tujuan dari organisasi

dapat dicapai efektf dan efesien .

1. Gary dan Rue (2015:1)  Manajemen adalah suatu kegiatan yang

pelaksanaanya adalah managing atau pengelolaan sedangkan

pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola

2. Drs. Malayu S.P  Hasibuan (2011:2-3) Manajemen adalah ilmu dan seni

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber

lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Torang (2013:165) Manajmen beriorentasi pada proses yang berarti

bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan

dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan

tindakan dalam mencapai kesuksesan

Dari definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengarahan, dan

pengawasan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi melalui perantara yang

disebut para pegawai perusahaan.

2.1.1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen itu sendiri mengandung arti bahwa dari berbagai

elemen dasar yang ada dan sedang didalam proses manajemen itu sendiri yang

menjadi sebuah patokan bagi manajer untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut buku karya Louis A Alen yang berjudul The Professional

Management, manajemen mempunyai beberpa fungsi diantaranya:

1. Planning (Fungsi Perencanaan), yaitu suatu aktivitas menyusun tujuan

perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana-rencana
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guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah

ditentukan. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi

secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai

tujuannya itu.

2. Organizing (Fungsi Perngorganisasian), yaitu suatu aktivitas

pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya

yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melakukan rencana yang

sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa

yang lebih sederhana organizing merupakan seluruh proses dalam

mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung-jawab dan

wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan

kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan.

3. Pengimplementasian atau Directing, yaitu proses implementasi program

agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses

memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung

jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling, yaitu

Controlling merupakan kegiatan dalam menilai sautu kinerja yang

berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu

perbaikan apabila dibutuhkan, aktivitas dalam fungsi pengendalian ini

misalnya :

a. Mengevaluasi indikator yang sudah ditetapkan

b. Menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya

penyimpangan yang ditemukan.

c. Memberi alternatif solusi atas masalah terjadi dalam mencapai

tujuan yang ditetapkan.

2.2. Pengertian Pemasaran

Pemasaran didalam perusahaan atau organisasi sangat penting sebagai

salah satu kunci agar perusahaan mencapai tujuannya. Jika pemasaran dalam suatu

perusahaan atau organisasi tidak berlangsung dengan baik, dapat di pastikan
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perusahaan atau organisasi tersebut sulit bahkan tidak bisa mencapai tujuannya.

Berikut beberapa definisi pemasaran menurut para ahli.

Menurut Hasan (2013:4) “Pemasaran adalah proses mengidentifikasi,

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.”

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2015:27) “marketing as the

process by wich companies create value for customers and build strong customer

relationship in order to capture value for customers in return”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran

merupakan proses menciptakan, menawarkan produk dan jasa sehingga membuat

konsumen tertarik dengan produk dan jasa tersebut hingga tujuan tercapai.

2.2.1. Pengertian Manajemen Pemasaran

Salah satu ciri perusahaan atau organisasi yang sukses merupakan

perusahaan atau organisasi yang memiliki manajemen pemasaran yang sangat

baik sehingga tujuan perusahaan atau organisasi tersebut tercapai. Manajemen

pemasaran pun menjadi salah satu kunci agar perusahaan dapat terus hidup. Oleh

karena itu, diperlukan suatu cara dalam mengelola kegiatan pemasaran oleh

manajemen pemasaran. Agar lebih memahami apa itu definisi manajemen

pemasaran, berikut beberapa definisi manajemen pemasaran menurut para ahli.

Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma (2013:137) “Manajemen pemasaran

atau marketing berasal dari dua kata manajemen dan marketing, yaitu dua ilmu

yang terpisah kemudian dipadukan dalam satu kegiatan. Artinya fungsi-fungsi

yang ada dalam kedua ilmu tersebut digabungkan dalam bentuk suatu kerjasama.”

Sedangkan menurut Sofjan Assauri (2013:12) “Manajemen Pemasaran

adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan

program-program yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan

pemeliharaan keuntungan dari pertukaran/ transaksi melalui sasaran pasar dengan

harapan untuk menvcapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang.”
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan

proses penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran

yang dilakukan agar tujuan utama perusahaan atau organisasi dapat tercapai.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran

merupakan proses menciptakan, menawarkan produk dan jasa sehingga membuat

konsumen tertarik dengan produk dan jasa tersebut hingga tujuan tercapai.

2.3. Definisi Kualitas

Kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan dengan

pasar. Ketika perusahaan telah mampu menyediakan produk berkualitas maka

telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan.

Menurut Goetsch dan Davis (1994) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:152),

kualitas dapat diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk,jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau

melebihi harapan”. Berdasarkan definisi ini, kualitas adalah hubungan antara

produk dan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen dapat

memenuhi harapan dan kepuasan konsumen.

Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen.

(Abubakar & Siregar, 2010 : p.2) Tjiptono dan Sunyoto (2012) mengatakan

bahwa kualitas merupakan: “sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan

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

harapan.” Sunyoto (2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran

untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti

yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap telah

memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang

diinginkan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah unsur

yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat mempengaruhi kinerja

dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil

akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses,
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dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang

berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas.

Menurut Garvin (1984) yang dikutip oleh Tjiptono (2012:143), setidaknya

ada lima perspektif kualitas yang berkembang saat ini:

1. Transcendental Approach

Dalam persoektif ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, yaitu
sesuatu yang secara intuitif dapat dipahami, namun nyaris tidak mungkin
dikomunikasikan, sebagai conoh kecantikan atau cinta. Perpektif ini
menegaskan bahwa orang hanya bisa belajar memahami kualitas melalui
pengalaman yang didapatkan dan eksposure berulang kali (repeated
exposure)

2. Product-Based Approach

Perspektif ini mengasumsikan bahwa kualitas merupakan karakteristik,
komponen atau atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat
diukur. Perbedaan dalam hal kualitas mencerminkan perbedaan dalam
jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Semakin banyak
atribut yang dimiliki sebuah produk atau merek, semakin berkualitas
produk atau merek bersangkutan

3. User-Based Approach

Perspektif ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada
orang yang menilainya (eyes of the beholder), sehingga produk yang paling
memuaskan preferensi seseorang (maximum satisfaction) merupakan produk
yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang bersifat subyektif dan
demandoriented ini juga menyatakan bahwa setiap pelanggan memiliki
kebutuhan dan keinginan masing-masing yang berbeda satu sama lain,
sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum
yang dirasakan.

4. Manufacturing-Based Approach

Perspektif ini bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik-praktik
perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai
kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan (conformance
torequirements). Dalam konteks bisnis jasa, kualitas berdasarkan perspektif
ini cenderung bersifat operation-driven.

5. Value-Based Approach

Perspektif ini memandang kualitas dari aspek nilai (value) dan harga
(price) Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga,
kualitas Didefinisikan sebagai affordable excellence, yakni tingkat kinerja
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‘terbaik’ atau sepadan dengan harga yang dibayarkan. Kualitas dalam
perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas
paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy).

2.3.1. Manfaat Kualitas

Menurut Edvarsdsson dalam buku Tjiptono dan Chandra (2011:171-173),

produktivitas biasanya selalu dikaitkan dengan kualitas dan profitabilitas.

Meskipun demikian ketiga konsep tersebut memiliki penekanan yang berbeda-

beda:

1. Produktivitas menekankan pemanfaatan (utilisasi) sumber daya, yang

seringkali diikuti dengan penekanan biaya dan rasionalisasi modal.

Fokus utamanya terletak pada produksi/operasi.

2. Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan dan pendapatan.

Fokus utamanya adalah customer utility.

3. Profitabilitas merupakan hasil dari hubungan antara penghasil

(uncome),biaya, dan modal yang digunakan. Perusahaan dapat

meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang

bersifat customer – driven yang akan memberikan keunggulan harga dan

customer value. Customer value merupakan kombinasi dari manfaat dan

pengorbanann yang terjadi apabila pelanggan menggunakan suatu

barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan tertentu. Jika kualitas yang

dihasilkan superior dan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka

profitabilitasnya terjamin.

Manfaat superior meliputi:

1. Loyalitas pelanggan yang besar

2. Pangsa pasar lebih besar

3. Harga saham yang lebih tinggi

4. Harga jual produk / jasa lebih tinggi

5. Produk vitas yang lebih besar
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2.4. Definisi Pelayanan

Aktivitas manfaat maupun kepuasan merupakan bentuk pelayanan yang

pada dasarnya tidak berwujud. Hal ini diungkapkan Gronroos yang dikutip oleh

Tjiptono (2011:17) menyatakan bahwa pelayanan merupakan proses yang terdiri

atas serangkaian aktivitas intangible (tidak berwujud) yang biasanya (namun tidak

harus selalu) terjadi pada interaksi antara konsumen dengan karyawan jasa,

sumber daya fisik, barang, atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai

solusi atas masalah konsumen. Dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa pelayanan

merupakan aktivitas yang diberikan kepada konsumen dan pada dasarnya tidak

berwujud, disediakan sebagai solusi atau masalah konsumen. Layanan merupakan

kegiatan yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada konsumen, bisa berupa benda

dan objek lainnya, hal ini ditulis oleh Lovelock dan Wirtz (2011:37) yang

menyatakan Layanan adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh salah satu

pihak kepada pihak lain. Seringkali berbasis waktu, kinerja membawa hasil yang

diingkan ke penerima, benda atau asset lainnya adalah tanggung jawab pembeli.

Menurut Sunyoto (2012) terdapat beberapa pengertian jasa di antaranya

adalah jasa itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas); proses – proses, dan

unjuk kerja yang yang intangible. Jasa dari sisi penjualan dan konsumsi secara

kontras dengan barang: baranng adalah suatu objek yang tangible yang dapat

diciptakan dan dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jasa adalah

intangible (seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan,dan kesehatan)

dan perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap dijual

atau dikonsumsi pada saat diperlukan) jasa diciptakan dan dikonsumsi secara

simultan.

Sunyoto (2012) menyatakan bahwa dalam jasa selalu ada aspek interaksi

antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak – pihak yang terlibat

tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, akan tetapi jasa adalah

suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas – aktivitas tersebut tidak terwujud. Dari

beberapa definisi diatas penulis menimpulkan bahwa jasa merupakan suatu

aktivitas yang ditawarkan kepada pihak lain dalam waktu itu juga karena jasa

tidak dapat disimpan dan tidak berwujud.
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2.4.1. Karakteristik Pelayanan

Kotler (2013:37) mengemukakan bahwa jasa atau layanan memiliki empat

karakteristik utama yaitu:

1. Intangibility (tidak berwujud)

Jasa atau layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik. Bila

barang merupakan suatu objek, benda, material yang bisa dilihat,

disentuh dan dirasa dengan panca indra, maka jasa atau layanan justru

merupakan suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja

(performance) atau usaha yang sifatnya abstrak. Bila barang dapat

dimiliki, maka jasa/layanan cenderung hanya dapat dikonsumsi tetapi

tidak dapat dimiliki (non-ownership). Jasa juga 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.

2. Inseparability (tidak terpisahkan)

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang

sama. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri

khusus dalam pemasaran jasa layanan bersangkutan. Keduanya

mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa/layanan bersangkutan.

Hubungan antara penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas staff

layanan merupakan unsur kritis. Implikasinya, sukses tidaknya jasa atau

layanan bersangkutan ditunjang oleh kemampuan organisasi dalam

melakukan proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, system

kompensansi, pelatihan, dan pengembangan karyawan secara efektif.

3. Variability

Layanan sangat bervariasi. Kualitas tergantung pada siapa yang

menyedia kan mereka dan kapan dan dimana kualitas layanan

disediakan. Ada beberapa penyebab variabilitas layanan dimana jasa
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diproduksi dan dikonsumsi secara bersama-sama sehingga membatasi

control kualitas. Permintaan yang tidak tetap membuat sulit untuk

memberikan produk yang konsisten dan tetap selama permintaan

tersebut berada dipuncak. Tingginya tingkat kontak antara penyedia

layanan dan tamu, berarti bahwa konsistensi produk tergantung pada

kemampuan penyedia layanan dan kinerja pada saat yang sama. Seorang

tamu dapat menerima pelayanan yang sangat baik selama satu hari dan

mendapat pelayanan dari orang yang sama keesokan harinya.

4. Perishability (tidak tahan lama)
Perishability berarti bahwa jasa atau layanan adalah komoditas yang

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

yang akan datang, dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan jasa

juga bersifat fluktuasi dan berubah, dampaknya perusahaan jasa

seringkali mengalami masalah sulit. Oleh karena itu perusahaan jasa

merancang strategi agar lebih baik dalam menjalankan usahanya dengan

menyesuaikan permintaan dan penawaran. Menurut Tjiptono dan

Sunyoto (2012), karakteristik jasa dan implikasi

2.5. Definisi Kualitas Pelayanan

Menurut Lewis dan Booms (1983) yang dikutip oleh Tjiptono (2011:180)

kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan

mampu sesuai dengan ekspetasi konsumen. Berdasarkan definisi ini, kualitas

layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen sesuai dengan ekspetasi konsumen.

Tjiptono dalam Sunyoto (2012) mengatakan bahwa kualitas atau mutu

dalam industri jasa pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai

ukuran yang berlaku di tempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya

setidaknya sama dengan yang diingkan dan diharapkan oleh konsumen.

Menurut Sunyoto (2012), “Mutu pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk

mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya kesesuaian antara harapan dengan
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persepsi manajemen, adanya kesesuaian antara persepsi atas harapan konsumen

dengan standar kerja karyawan, adanya kesesuaian antara standar kerja karyawan

dengan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan dan adanya

kesesuaian antara pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan dengan

konsumen”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa kualitas

pelayanan merupakan suatu penyajian produk atau jasa yang sesuai dengan

standar perusahaan dan diupayakan dalam penyampaian produk dan jasa tersebut

sama dengan apa yang diharapkan tamu restoran atau melebihi ekspetasi tamu.

2.5.1. Dimensi Kualitas Pelayanan

Menurut Parasuraman yang dikutip oleh Tjiptono (2011:198) terdapat

lima dimensi pokok dalam kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Reliabilitas (reliability)

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan

yang akurat sejak pertama kali tanpa melakukan kesalahan apapun dan

menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Daya Tanggap (Responsiveness)

Berhubungan dengan kesediaan dan kemampuan karyawan untuk

membantu para konsumen dan merespon permintaan mereka, serta

menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian

memberikan jasa secara cepat.

3. Jaminan (Assurance)

Perilaku karyawan yang mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen

terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi

para konsumennya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen.
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4. Empati (Empathy)

Menyatakan bahwa perusahaan memahami masalah para konsumennya

dan bertindak demi kepentingan konsumen, serta memberikan perhatian

personal pada para konsumen dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5. Bukti Fisik (Tangible)

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, peralatan/perlengkapan yang

lengkap, dan material yang digunakan perusahaan bersih, serta

penampilan dari karyawan rapi. Berdasarkan kelima dimensi kualitas

layanan tersebut, maka kepuasan pelanggan dapat diukur, dipahami dan

dijadikan sebagai suatu hasil yang baik untuk kepentingan peningkatan

kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggan,baik

pelanggan yang baru pertama kali maupun pelanggan yang sudah

berulang-ulang menggunakan jasa tersebut.

Gummeson yang dikutip oleh Tjiptono (2012:201) mengidentifikas

sumber kualitas yang menentukan kualitas pelayanan yaitu:

1. Production Quality Menjelaskan bahwa kualitas pelayanan

ditentukan oleh kerjasama antara departemen produksi/operasi dan

departemen pemasaran.

2. Delivery Quality

Menjelasikan bahwa kualitas pelayanan dapat ditentukan oleh janji

perusahaan terhadap konsumen.

3. Desain Quality

Menjelaskan bahwa kualitas pelayanan ditentukan sejak pertama kali

jasa tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

4. Relationship Quality

Menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh relasi

professional dan sosial antara perusahaan dan stakeholder

(konsumen, pemasok,perantara, pemerintah, dan karyawan).
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2.5.2. Konsep Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:175) bahwa komponen jasa atau

layanan memainkan peran strategik dalam setiap bisnis. Pembelian sebuah barang

sering dibarengi dengan unsur jasa/layanan. Demikian pula sebaliknya, suatu jasa

sering diperluas dengan cara memasukan atau menambahkan produk fisik pada

penawaran jasa tersebut. Umumnya pelayanan lebih bersifat intangibles, tidak

dapat dilihat dan diraba sehingga pengguna hanya bisa dirasakan melalui

pengalaman langsung. Namun pelayanan mencakup hal – hal yang tangibles, yang

bisa dilihat dan diraba, berupa dimensi fisik dari pelayanan itu sendiri. Suatu

perusahaan dapat dikatakan meraih sukses ketika dilihat dari faktor pelayanan

pelanggan, oleh karena itu pelayanan yang baik sangat mempengaruhi banyaknya

jumlah pelanggan dalam suatu perusahaan.

2.6. Definisi Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan kerangka definisional yang disusun oleh Giese dan Cote (2000)

yang dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2011:292), kepuasan pelanggan adalah:

Rangkuman berbagai intensitas respon aktif. Tipe respon efektif dan tingkat

intensitas yang mungkin dialami konsumen harus didefinisikan secara eksplisit

oleh peneliti, tergantung pada konteks penelitiannya. Dalam  waktu penentuan

spesifik dan durasi terbatas. Peneliti harus menentukan waktu penentuan yang

paling relevan dengan masalah penelitiannya dan mengidentifikasi kemungkinan

durasi respon tersebut. Yang ditujukan bagi aspek penting dalam pemerolehan

dan atau konsumsi produk. Peneliti harus mengidentifikasi focus riset berdasarkan

pertanyaan riset atau masalah manajerial yang dihadapi. Fokus ini bisa luas

maupun sempit cakupannya dalam hal isu atau aktivitas pemerolehan atau

konsumsi produk.

2.6.1. Dimensi Kepuasan Pelanggan

Hal yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat dilihat dari ukuran

atau dimensi kepuasan pelanggan menurut Kotler (2011), yaitu:
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1. Tetap setia

Konsumen yang terpuaskan cenderung akan menjadi setia atau loyal.

Konsumen yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya akan

mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang

sama.

2. Membeli produk yang ditawarkan

Keinginan untuk membeli produk atau makanan lain yang ditawarkan

karena adanya keinginan untuk mengulang pengalaman yang baik dan

menghindari pengalaman yang buruk

3. Merekomendasikan produk

Kepuasan merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari

mulut ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif. Hal

ini dapat berupa rekomendasi kepada calon konsumen yang lain dan

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan yang

menyediakan produk.

4. Bersedia membayar lebih

Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai patokan kepuasan,

ketika harga lebih tinggi konsumen cenderung berfikir kualitas menjadi

lebih tinggi juga.

5. Memberi masukan

Walaupun kepuasan sudah tercapai, konsumen selalu menginginkan yang

lebih lagi, maka konsumen akan memberi masukan atau saran agar

keinginan mereka dapat tercapai.

2.6.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Menurut Hill, Brierley & MaDougall yang dikutip oleh Tjiptono

(2012:319),kepuasan pelanggan merupakan ukuran kinerja “produk total” sebuah

organisasi dibandingkan serangkaian keperluan pelanggan (customer

requirements). Prinsip dasar yang melandasi pentingnya pengukuran kepuasan

pelanggan adalah “doing best what matters most to customers”

(melakukanaspek– aspek yang terbaik, terpentingbagi pelanggan”Kotler, Et, Al –
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yang dikutip oleh Tjiptono (2011:314), empat metode untuk mengukur kepuasa

pelanggan:

a. Sistem keluhan dan saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu menyediakan

kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman bagi para pelangganya

guna menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media

yang digunakan bisa berupa kotak saran yang ditempatkan di lokasi –

lokasi strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati konsumen),

kartu komentar (yang diisi langsung maupun yang dikirim via post kepada

perusahaan), saluran telephone khusus bebas pula, website, dan lain –

lain.Informasi – informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat

memberikan ide – ide baru dan masukan yang berharga kepada

perusahaan, sehingga memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap

dan cepat untuk mengatasi masalah – masalah yang timbul.

b. Ghost Shopping (Mystery Shopping)

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk

berperan atau berpura – pura sebagai pelanggan potensial produk

perusahaan dan pesaing. Mereka diminta berinteraksi dengan staff

penyedia jasa dan menggunakan produk atau jasa perusahaan.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, mereka kemudian diminta

melaporkan temuan – temuannya berkenaan dengan kekuatan dan

kelemahan produk perusahaan dan pesaing. Biasanya para ghost shoppers

diminta mengamati secara seksama dan menilai cara perusahaan dan

pesaingnya melayani permintaan spesifik konsumen, menjawab

pertanyaan konsumen dan menangani setiap keluhan.

c. Lost customer analysis

Perusahaan menghubungi para konsumenya yang telah berhenti membeli

atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal

tersebut terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan

selanjutnya. Bukan hanya interview saja yang diperlukan, tetapi
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pemantauan customer lost rate juga penting, dimana peningkatan customer

lost rate menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan

konsumennya.

d. Survey kepuasan konsumen

Sebagian besar riset kepuasan konsumen dilakukan dengan menggunakan

metode survei. Survei melalui pos, telepon, email, websites maupun

wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh

tanggapan dan feedback secara langsung dari konsumen serta memberikan

kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap

konsumennya.

2.6.3. Manfaat Kepuasan Pelanggan

Menurut Tjiptono (2012:310), kepuasan pelanggan memberikan jumlah
manfaat spesifik, diantaranya:

1. Berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan

2. Berpotensi menjadi sumber pendapaan masa depan, terutama melalui

pembelian ulang, cross – selling, dan up – selling

3. Menekan biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya –

biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan

4. Meningkatkan toleransi harga, terutama kesediaan pelanggan untuk

membayar harga premium dan pelanggan cenderung tidak mudah

tergoda untuk beralih pemasok

5. Menumbuhkan rekomendasi yang menular secara positif

6. Meningkatkan bargaining power relative perusahaan terhadap jaringan

pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi

2.7. Hubungan Kualias Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan

Cronin dan Taylor (1992) yang di kutip oleh Tjiptono (2011:313), salah satu

kemungkinan hubungan yang banyak disepakati adalah bahwa kepuasan

membantu konsumen dalam merevisi persepsinya terhadap kualitas jasa.

Hoofman dan Bateson (1997) yang juga dikutip oleh Tjiptono (2011:313)
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menuliskan dasar pemikirannya tentang hubungan kualitas jasa dan kepuasan

konsumen antara lain:

1. Bila konsumen tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan suatu

perusahaan, maka persepsinya terhadap kualitas jasa perusahaan tersebut

akan didasarkan pada ekspetasinya.

2. Interaksi (service encounter) berikutnya dengan perusahaan tersebut akan

menyebabkan konsumen memasuki proses diskonfirmasi dan merevisi

persepsinya terhadap kualitas jasa

3. Setiap interaksi tambahan dengan perusahaan itu akan memperkuat atau

sebaliknya malah mengubah persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa.

4. Persepsi terhadap kualitas jasa yang telah direvisi memodifikasi minat

beli konsumen terhadap perubahan di masa yang akan datang.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Dukic dan Kijevkanin (2012),

mengevaluasi kualitas oleh pelanggan adalah hasil dari manfaat yang

mereka dapatkan dengan menggunakan produk (layanan), dan citranya.

Namun, masalah utama yang timbul dalam pengelolaan kualitas

layanan di perusahaan jasa adalah quality tidak dapat dengan mudah

diidentifikasi dan diukur karena keistimewaan jasa. Dalam kaitannya

dengan kualitas jika suatu produk, akan lebih sulit bagi pelanggan untuk

mengukur secara objektif kualitas layanan, karena intangibility sebagai

salah satu karakteristik utama. Oleh karena itu, persepsi kualitas

layanan adalah pengiriman yang sesuai dengan harapan pelanggan, hasil

dari perbandingan antara harapan pelanggan terkait dengan layanan

tertentu dan persepsi mereka tentang bagaimana layanan harus

disediakan. Menyikapi bahwa penilaian kualitas pelayanan tergantung

pada evaluasi manfaat yang diberikannya, tetapi juga proses

pengirimannya,menunjukkan kompleksitas kualitas konsep layanan.

Menurut jurnal Razavi, Safari, Shafie, dan Khoram (2012),

menunjukkan Bahwa  kepuasan pelanggan harus menjadi tujuan akhir

dari semua perusahaan.Dengan adanya buki empiris mendukung

pandangan ini, dengan alasan bahwa kepuasan pelanggan mengurangi
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proses yang bersifat positif, ditambahkan bahwa hubungan antara

kepuasan pelanggan dan atribut layanan telah terbukti sulit untuk

diterapkan tetapi dapat di tekankan kepada perusahaan bahwa manfaat

dari kualitas pelayanan sangat bergantung kepada kepuasan konsumen.

Zafar, Asif, Hunjra, Ahmad (2011) mengatakan bahwa, kualitas

pelayanan juga terkait dengan loyalitas pelanggan. Dimana peneliti

lainnya menyatakan pandangan bahwa kepuasan pelanggan

dibandingkan kualitas pelaanan yang diberikan dapat pengaruh kuat

dalam niat membeli konsumen, mereka juga memberikan bukti –bukti

empiris yang kuat yang mendukung fakta bahwa kualitas pelayanan

meningkatkan niat pelanggan untuk tetap setia terhadap perusahaan.

2.7.1. Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan

Menurut Fandy Tjitono (2012:178) adanya faktor penyebab buruknya

kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Produksi da Konsumen ysng terjadi secara simultan Salah satu

karakteristik unik jasa adalah inseparability (tidak dapat dipisahkan).

Artinya jasa produksi dan konsumsi pada saat bersama .hal ini kerap kali

membutuhkan kehadiran dan partiipasi pelanggan dalam proses

penyampaian jasa,Konsekuensinya, berbagai macam persoalan

sehubungan dengan interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan

bisa saja terjadi Beberapa kelemahan yang mungkin ada pada karyawan

jasa dan mungkin berdampak negatif terhadap presepsi kualitas meliputi:

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan

b. Cara berpakaian karyawan yang kurang sesuai konteks

c. Tutur kata karyawan kurang sopan bahkan menyebalkan

d. Bau Badan karyawan menganggu karyawan pelanggan

e. Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang “angker”
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2.  Interaksi Tenaga Kerja Yang Tinggi

Keterlibatan karyawan secara intsensif dalam penyampaian layanan dapat pula

Menumbulkan masalah kualitas yaitu brupa tingginya variabilitis yang dihasilkan

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi anatara lain:

a.Upah rendah (umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi

langsung  dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan upah yang

paling rendah dalam suatu perusahaan)

b.Pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi

c.Tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi

d. Memotivasi kerja karyawan rendah

3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai Karyawan font

merupakan ujung tombak sistem penyampaian layanan Dalam banyak kasus,

keramahan dan kesopanan operator telepon dan satpam bisa jadi memberikan

kesan pertama bagi calon pelanggan yang ingin berhubungan dengan sebuah

perusahaan penyedia jasa agar para karyawan font line mampu melayani

pelanggan secara efektif,mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi

utama manajemen (operasi,pemasang ,keuangan ,dan SDM) Dukungan

tersebut bisa berupa peralatan (perkakas,material ,pakain seragam) pelatihan

keterampilan maupun informasi (misalnya ,prosedur operasi)

4. Gap komunikasi

a.Penyedia layanan membrikan janji berlebihan sehingga tidak mampu

memenuhinya

b. Peneydia layanan tidak bisa selalu mnyajikan informasi terbaru kepada

para pelanggan

c. Pesan komunikasi pnyedia layanan tidak dipahami pelanggan

d. d.Penyedia layanan tidak memperhatikan tau tidak segera menindaklajuti

keluhan atau saran pelanggan

e. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama Dalam hal

interaksi dengan penyedia layanan ridak semua pelanggan bersedia

menerima layanan yang sergam , Seing terjadi ada pelanggan yang
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menginginkan atau bahakan menuntut layanan yang sifatnya personal dan

berbeda dengan pelanggan lain Hal ini memunulkan tantangan bagi

penyedia  layanan dalam hal kemampuan memahami perasaan pelanggan

terhadap penyedia layanan dan layanan pesifik yang mereka terima.

Perlusan atau pengembngan layanan secara berlebihan Bila terlampaui

banyak layanan baru dn tambahan terhadap layanan yang sudah ada , hasil

yang didpatkan belum tentu optimal bahkan tidak tertutup Kemungkinan

timbul masalah-masalah seputar standar kualitas layanan.Selain

itu,pelanggan juga bisa bingung  membedakan variasi penawaran layanan

Baik dari segi fitur ,keunggulan, maupun tingkat kualitasnya.

f. Visi bisnis jangka pendek Visi jangka pendek (misalkan orientsi

pencapaian target penjulan dan laba  tahunan, penghematan biaya sebesar-

besarnya, peningkatan produktivitastahunan, dll) bisa merusak kualitas

layanan yang sedang dibentuk untuk jangka panjang.

2.7.2 Kepuasan Konsumen
Keberhasilan sebuah perusahaan bisa dilihat dari kepuasan yang di rasakan

konsumen terhadap produk yang ditawarkan, dengan melihat kepuasan konsumen

perusahaan bisa mengetahui apakah kinerja dari perusahaan sendiri sudah baik

dan sesuai harapan ataukah masih perlu ditingkatkan .Menurut Kotler dalam buku

Sunyoto (2013, p.35), kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang

setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan

harapannya. 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 konsumen akan merasa puas dan apa bila

kinerja bisa melebihi harapan maka konsumen akan merasakan sangat puas

senang atau gembira.

Menurut Kotler & Keller (2016:150), “Satisfaction is a person’s feelings

of pleasure or dissapointment that result from comparing a product’s perceived

performance or outcome to expectations. If the performance falls short of
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expectations, the outcome is dissatisfied. If it matches expectations, the customer

is satisfied or delighted”. Yang berarti kepuasan adalah perasaan puas atau

kecewa seseorang yang dihasilkan dari perbandingan performa produk atau hasil

dengan ekspektasi. Jika performanya kurang dari ekspektasi maka konsumenakan

kecewa dan jika sesuai dengan ekspektasi konsumen akan merasa puas diartikan

sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Dari beberapa

definisi di atas dapat penulissimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah

perasaan senang atau kecewa dari konsumen setelah membandingkan antara

harapan terhadap suatu produk dengan performa dari produk itu sendiri.

2.8. Manfaat Kepuasan Konsumen

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012:57) secara garis

besar, kepuasan konsumen memberikan dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu

berupa loyalitas konsumen dan penyebaran (advertising) dari mulut ke mulut atau

yang biasa disebut dengan istilah gethok tular positif.Lebih rinci, manfaat –

manfaat spesifik kepuasan konsumen bagi perusahaan mencakup : dampak positif

pada loyalitas konsumen; berpotensi menjadi sumber pendapatan masa depan

(terutama melalui pembelian ulang, cross – selling, dan up – selling ); menekan

biaya transaksi konsumen di masa depan (terutama biaya – biaya komunikasi,

penjualan, dan layanan konsumen); menekan volatilasi dan risiko berkenaan

dengan prediksi aliran kas masa depan; meningkatnya toleransi harga (terutama

kesediaan untuk membayar harga premium dan konsumen tidak mudah tergoda

untuk beralih pemasok); rekomendasi gethok tular positif; konsumen cenderung

lebih reseptif terhadap product – line extension, brand extension, dan new add –

on service yang ditawarkan perusahaan; serta meningkatnya bargaining power

relatif perusahaan terhadap jejaring pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi.

Singkat kata, tidak perlu diragukan lagi bahwa kepuasan konsumen sangat krusial

bagi kelangsungan hidup dan daya saing setiap organisasi, baik bisnis maupun

nirlaba.
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2.8.1 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler yang dikutip Fandy Tjiptono (2011:315) ada beberapa

metode yang dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau

kepuasan konsumennya dan konsumen pesaing. Kotler mengidentifikasikan empat

metode untuk mengukur kepuasan konsumen, antara lain :

1. Sistem Keluhan dan Saran

Suatu perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan memberikan

kesempatan yang luas pada para konsumennya untuk menyampaikan

saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu

komentar dan lain-lain. Informasi dari para konsumen ini akan

memberikan masukan dan ide-ide bagi perusahaan agar bereaksi dengan

tanggap dan cepat dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul.

Sehingga perusahaan akan tahu apa yang dikeluhkan oleh para

konsumen-nya dan segera memperbaikinya. Metode ini berfokus pada

identifikasi masalah dan juga pengumpulan saran-saran dari konsumen-

nya langsung.

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping)

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopers untuk

berperan atau berpura-pura sebagai konsumen potensial. Sebagai

pembeli potensial terhadap produk dari perusahaan dan juga dari produk

pesaing. Kemudian mereka akan melaporkan temuan temuannya

mengenai kekuatan dan kelemahan dari produk perusahaan dan pesaing

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk- produk

tersebut. Selain itu para ghost shopper juga bisa mengamati cara

penanganan terhadap setiap keluhan yang ada, baik oleh perusahaan

yang bersangkutan maupun dari pesaingnya.

3. Lost Customer Analysis

Perusahaan akan menghubungi para konsumennya atau setidaknya

mencari tahu konsumennya yang telah berhenti membeli produk atau

yang telah pindah pemasok, agar dapat memahami penyebab mengapa
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konsumen tersebut berpindah ke tempat lain. Dengan adanya

peningkatan customer lost rate, di mana peningkatan customer lost rate

menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuskan konsumennya.

4. Survei Kepuasan Konsumen

Sebagian besar riset kepuasan konsumen dilakukan dengan

menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon, e-mail,

website, maupun wawancara langsung. Melalui survey perusahaan akan

memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung (feedback) dari

konsumen dan juga akan memberikan kesan positif terhadap para

konsumennya.

2.9. Tujuan Pengukuran Kepuasan Konsumen

Menurut Fandy Tjiptono (2012 : 320) pengukuran kepuasan dilakukan

dengan berbagai macam tujuan, di antaranya :

1. Mengidentifikasi keperluan (requirement) konsumen (importantce
ratings),yakni aspek-aspek yang dinilai penting oleh konsumen dan
mempengaruhi apakah ia puas atau tidak

2. Menentukan tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja organisasi pada

aspek-aspek penting.

3. Membandingkan tingkat kepuasan konsumen terhadap perusahaan dengan

tingkat kepuasan konsumen terhadap organisasi lain, baik pesaing langsung

maupun tidak langsung.

4. Mengidentifikasi PFI (Priorities for Improvement) melalui analisa gap

antara skor tingkat kepentingan (importance) dan kepuasan.

5. Mengukur indeks kepuasan konsumen yang bisa menjadi indikator andal

dalam memantau kemajuan perkembangan dari waktu ke waktu.

2.9.1. Kerangka pemikiran Penelitian

2.9.2 Kerangka Pemikiran

Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan

tumbuh sangat pesat.Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan

jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa
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baru, sebagai akibat dari tuntutan dan perkembangan teknologi. Dipandang dari

konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai

dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara serta terjadinya aliansi

berbagai penyedia jasa di dunia.

Baso Pentol Si Boss Bandung pada dasarnya telah menerapkan strategi

yang digunakaan dalam mendukung kegiatan pemasaran melalui pemasaran jasa.

Menurut Wykof dalam Fandy Tjiptono (2011:260) bahwa, ”kualitas jasa

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen”.

Menurut Zeithaml (2012:87) Riset dan literatur manajemen jasa

mengungkap bahwa terdapat lima dimensi kualitas jasa, ini dapat digunakan

sebagai rerangka perencanaan yang berdampak pada strategi mengembangkan dan

pelaksanaannya, yaitu:

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis Kualitas Jasa

Sumber : Modifikasi dari Zeithaml (2013)

Pada dasarnya dengan mengetahui dasar organisasi bisnis yang sebenarnya, maka

kepuasan konsumen menjadi tolak ukur keberhasilan kualitas jasa yang dibuat

oleh perusahaan. sehingga modal utama bagi perusahaan untuk mendapatkan

tingkat kepuasan konsumen yang baik adalah dengan membuat kualitas jasa yang

baik pula. Maka jelaslah apa yang telah dipaparkan dalam paradigma pemikiran,

responsiveness assurance tangible

Customer
Satisfaction

empathyreliability
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kualitas jasa merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan karena dapat

menciptakan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi

2.2.5. Penelitian Terdahulu

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian Sumber
1 Pengaruh kualitas

pelayanan
Terhadap Kepuasan
Konsumen Pada
Dealer
PT.Ramayana
Motor Sukoharjo

2015 Kesimpuln bahwa terdapat
simultan(secara bersama-
bersama)antara kualitas
pelayanan yang mencangkup
variable tangible (wujud
fisik),reability
(kehandalan), responsiveness
(daya
tanggap),assurance(jaminan),em
paty (empati) terhadap kepuasan
kosnumen.

Jurnal
Paradigma
Vol.13,No.0
1

2 Pengaruh Kualitas
Pelayanan
Terhadap Kepuasan
Konsumen(Survei
pada Konsumen
The Little A Coffe
Shop Sidoarjo)

2017 Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan membuktikan
adanya pengaruh secara bersama
bersama yaitu variabel Bukti
Fisik keandalan,Daya tanggap,
Jaminan dan Empati terhadap
Kepuasan Konsumen di the
Littlen A coffe
Shop Sidoarjo

Jurnal
Administrasi
bisnis(JAB)
Vol.51 No.2

3 Pengaruh Kualitas
Layanan Dan
Kualitas Produk
Terhadap Kepuasan
Pelanggan Dan
Loyalitas
Konsumen
Restoran Happy
Garden Surbaya

2014 Kualitas layanan pada restoran
happy garden memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen
restoran happy garden .hal
berarti jika  layanan ditinggalkan
maka   kepuasan konsumen
restoran happy garden juga akan
meningkat

Jurnal
Manajemen
Pemasaran
Vol.2,No1.

4 Pengaruh Kualitas
Layanan Terhadap
Kepuasan
Pelanggan Restoran
ayam ria

2013 Kemampuan variabel
independen(Kualita Layanan)
menjelaskan variabel
independen di restoran  ayam ria

Jurnal
manajemen
emasaran
petra Vol.1
No2.
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No. Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian Sumber
5 Pengaruh Kualitas

Pelayanan
Terhadap Kepuasan
Pelanggan
Pengguna Jasa
Lapangan
Futsal(Studi kasus
Pada IFI Futsal
Bandung)

2014 Kepuasan Pelanggan
memperoleh rata-rata skor
sebesar 69,04% .Secara garis
besar kontimun hasil pengolahan
data variabel ini tergolong dalam
katagori “Baik” , yang berarti
kepuasan yang didapatkan oleh
IFI  futsal sudah baik karena
sesuai dengan presepsi dan
keinginan pelanggan

Repository
Fakultas
Ekonomi
Dan bisnis
Universitas
Telkom,Ban
dung

6 Pengaruh Kualitas
Pelayan Terhadap
Kepuasan Dan
yolalitas
Mahasiswa

2016 Kepuaasan pelanggan secara
tidak langsung brpengaruh
signifikan terhadap loikyalitas
pada mahasiswa Fakultas ilmu
sosial  dan ilmu politik
Universitas Merdeka Malang

Jurnal Bisnis
Manajemen
Vol.3 No.1

7 Pengaruh Kualitas
Pelayanan
Terhadap Kepuasan
Pelanggan Restoran
Indus Ubud
Gianyar

2015 Dapat diketahui bahwa variabel
Perbedaan gender Berpengaruh
terhadap kepuasan peanggan
Pada Restoran ubud

E-jurnal
Manajemen
Ubud Vol.4
No.8

8 Analisis Pengaruh
Kualitas Produk,
Kulitas
Pelayanan dan
Harga Terhadap
Kepuasan
Konsumen (Studi
Kasus Pada
Konsumen SIM
CARDGSM
Prabayar XL Di
Kota Yogyakarta)

2015 Penemuan dari penelitian ini
memaparkan penelitian
terdahulu tentang kualitas
produk kualitas pelayanan dan
harga memiliki pengaruh
terhadap Kepuasan
konsumen.Secara keseluruhan
terdapat pengaruh yang
signifikan antara kualitas
produk, kualitas pelayanan dan
harga terhadap kepuasan
konsumen

Jurnal


