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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1.  Kualitas Jasa 

American Society For Quality  Control mendefinisikan kualitas sebagai 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat (Kotler & 

Keller, 2016:143). Sedangkan Kotler dan Keller (2016:65) mendefinisikan 

layanan sebagai “setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak 

kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan apapun”. 

Menurut Kotler (2000) dalam Tjiptono (2011) Kualitas jasa harus dimulai 

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi 

positif terhadap kualitas jasa. Lewis dan Booms (1983) dalam Tjiptono (2011) 

mendefinisikan kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

 

Tabel 2.1. 

Definisi Kualitas Jasa 

SUMBER DEFINISI 

Kotler dan Keller (2016:143). Kualitas sebagai totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat 

Kotler dan Keller (2016:65) Layanan sebagai setiap tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkan satu 

pihak kepada pihak lain yang pada 

intinya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun 
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Tabel 2.1. 

Definisi Kualitas Jasa (lanjutan)

  Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa persamaan, yaitu: kualitas merupakan suatu ukuran dalam upaya 

meningkatkan layana kepada pelanggan 

 

a.   Dimensi Kualitas Jasa 

Salah satu riset yang dilakukan oleh  Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1998) dalam Tjiptono (2011:198) menyimpulkan bahwa terdapat lima dimensi 

pokok kualitas jasa : 

1. Reliabilitas 

Kemampuan perusahan untuk memberikan layanan akurat sejak pertama kali 

tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang disepakati. 

2. Daya Tanggap 

Kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan 

dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan 

Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para 

pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap 

SUMBER DEFINISI 

Tjiptono (2011) Kualitas jasa harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan kepuasan pelanggan serta 

persepsi positif terhadap kualitas jasa 

Tjiptono (2011) Kualitas jasa sebagai ukuran seberapa 

bagus tingkat layanan yang diberikan 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

 

Peneliti Kualitas jasa merupakan kondisi yang 

menunjukkan kesesuaian antara yang 

diharapkan dengan kenyataannya. 
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sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4. Empati 

Perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti Fisik 

Daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan 

perusahaan, serta penampilan karyawan. Penampilan dan kemampuan  sarana 

dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitar adalah bukti 

nyata dari pelayanan jasa yang diberikan oleh pemberi jasa. 

 Menurut Sunarto (2003: 244) mengidentifikasikan 7 (tujuh) dimensi dasar 

dari kualitas yaitu : 

1. Kinerja, yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang 

diidentifikasi para pelanggan. 

2. Interaksi pegawai, yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati 

ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa atau barang. 

3. Reliabilitas, yaitu konsistensi kinerja barang, jasa dan toko. 

4. Daya Tahan, yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum. 

5. Ketepatan waktu dan Kenyamanan, yaitu seberapa cepat produk diserahkan 

atau diperbaiki, seberapa cepat produk, informasi atau jasa diberikan. 

6. Estetika, yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik 

penyajian jasa. 

7. Kesadaran akan Merek, yaitu dampak positif atau negatif tambahan atas 

kualitas  yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi 

pelanggan. 

 Menurut Zeithaml, Parasuraman, Berry (1985: 47)  dimensi dari kualitas 

pelayanan adalah sebagai berikut : 

1. Reliability, menyangkut konsistensi dari performance dan dapat dipercaya. 

2. Responsiveness, menyangkut kemauan atau kesiapan karyawan untuk 

memberikan pelayanan, hal ini juga menyangkut ketepatan waktu  pelayanan. 
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3. Competence, yang bermakna memiliki keahlian dan pengetahuan yang 

dibutuhkan  untuk memberikan pelayanan. 

4. Access, menyangkut kemudahan untuk dihubungi. 

5. Courtesy, menyangkut etika kesopanan, rasa hormat, kesungguhan, 

keramahtamahan dari penyedia jasa. 

6. Communication, berarti menjaga agar setiap pelanggan mendapat informasi 

sesuai dengan bahasa yang mereka pahami  dan mendengarkan keinginan 

mereka. Hal ini berarti perusahaan jasa  tersebut harus menyesuaikan bahasa 

mereka dengan konsumen yang berbeda meningkatkan level bahasa pada 

pelanggan yang berpendidikan  baik serta berbicara secara mudah dan 

sederhana kepada orang yang baru. 

7. Credibility, menyangkut dapat dipercaya, kejujuran penyedia jasa. Hal ini 

bermakna konsumen memiliki ketertarikan  dihati. 

8. Security adalah bebas dari bahaya, resiko, ataupun  keraguan. 

9. Understanding/knowing the Costumer, menyangkut berusaha untuk 

memahami apa yang konsumen butuhkan. 

10. Tangible, menyangkut lingkungan fisik dan gambaran fisik dari suatu jasa. 

Dari beberapa dimensi kualitas jasa diatas maka dapat dibuat perbandingan 

mengenai dimensi dari kualitas jasa seperti yang terlihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 2.2 

Perbandingan Dimensi Kualitas Jasa 

SUMBER DIMENSI 

Tjiptono (2011) Reliabilitas 

Daya Tanggap 

Jaminan 

Empati 

Bukti Fisik 

Sunarto (2003: 244) Kinerja 

Interaksi pegawai 

Reliabilitas 

Daya Tahan 

Ketepatan waktu dan Kenyamanan 

Estetika 

Kesadaran akan Merek 
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Tabel 2.2. 

Perbandingan Dimensi Kualitas Jasa (lanjutan) 

SUMBER DIMENSI 

Tjiptono (2011) Reliability 

Responsiveness 

Competence 

Access 

Courtesy 

Communication 

Credibility 

Security 

Understanding/knowing the 

Costumer 

Tangible 

Peneliti Tangible 

Reliability 

Assurance 

 

 Dari berbagai referensi Dimensi Kualitas Jasa diatas, maka dimensi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tangible: Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, informasi lokasi shelter. 

2. Reliability: Mencakup kelayakan Bus Bandros dan kelayakan Shelter Bus 

Bandros. 

3. Assurance: Mencakup keamanan Bus Bandros dan keamanan Shelter Bus 

Bandros. 

 

b. Karakteristik Layanan atau Jasa  

Menurut Tjiptono (2012: 28)  Jasa  atau  layanan  memiliki  4 (empat) 

karakteristik utama yaitu: 

1. Tidak berwujud 

Jasa atau Layanan berbeda secara signifikan dengan barang fisik. Bila barang 

merupakan suatu obyek, alat, material atau benda yang bisa dilihat, disentuh 

dan dirasa dengan panca indera; maka  jasa  justru merupakan   perbuatan,  

tindakan,   pengalaman   proses,   kinerja, atau usaha yang  sifatnya abstrak. 

Bila barang dapat dimiliki, maka jasa cenderung hanya dapat dikonsumsi  

tetapi tidak dapat dimiliki (Non-ownership). Jasa bersifat  intangible, artinya 
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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. Bervariasi 

Layanan bersifat variabel atau heterogen karena merupakan  non- 

standardized output, artinya bentuk, kualitas dan jenisnya sangat beraneka 

ragam, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana layanan tersebut 

dihasilkan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas 

jasa, yaitu :  (1) kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian 

layanan; (2) moral/ motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; serta  (3) 

beban kerja perusahaan. 

3. 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. Dalam hubungan antara penyedia jasa dan 

pelanggan ini, kepuasan pelanggan staff layanan merupakan unsur kritis. 

Implikasinya, sukses atau tidaknya jasa/ layana n bersangkutan ditunjang oleh 

kemampuan organisasi dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi, 

penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan pengembangan 

karyawannya secara efektif. 

4. Tidak tahan lama 

Jasa 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. 
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c.  Mengelola Kualitas Jasa 

Kualitas atau mutu  suatu jasa adalah hal yang sangat perlu diperhatikan 

oleh perusahaan. Kualitas yang rendah akan menempatkan perusahaan pada posisi 

yang kurang menguntungkan, karena jika pelanggan merasa kualitas 

pelayanan/jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tidak memuaskan, maka 

kemungkinan besar para pelanggan akan menggunakan jasa perusahaan lain. 

Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan cara 

menyampaikan  secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan 

para pesaing dan yang lebih tinggi  daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan 

itu dibentuk oleh pengalaman dimasa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut dan 

iklan perusahaan jasa. Setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa 

yang pernah dialami dan jasa yang diharapkan. Apabila jasa yang pernah dialami 

berada dibawah jasa yang diharapkan, pelanggan tidak berminat lagi terhadap 

penyedia jasa tersebut. Namun apabila jasa yang dialami memenuhi bahkan 

melebihi harapan, mereka akan menggunakan penyedia jasa itu kembali. 

Menurut Tjiptono (2006:51) berpendapat bahwa “kualitas adalah suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Definisi lain, disampaikan 

oleh Lupiyoadi dan Hamdani (2006: 175)  menyatakan bahwa  “kualitas adalah 

derajat yang dicapai oleh karakteristik yang berkaitan dalam memenuhi 

persyaratan”. 

Menurut Tjiptono (2006:51), terdapat 5 (lima) macam perspektif kualitas. 

Yaitu: 

1. Kualitas dipandang sebagai imate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan 

atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan, biasanya 

diterapkan dalam dunia seni. 

2. 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. 
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3. Kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang 

paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived Quality) 

merupakan produk yang berkualitas tinggi. 

4. Kualitas sebagai kesesuaian/ sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa 

bahwa kualitas seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. 

5. 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. 

Menurut Tjiptono (2005: 262) mengidentifikasikan 5 (lima) gap 

(kesenjangan) yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, kelima gap 

tersebut adalah: 

1. Kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Pada 

kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat 

merasakan atau memahami  apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. 

Akibatnya  manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya 

didesain, dan jasa-jasa pendukung atau sekunder apa saja  yang diinginkan 

oleh pelanggan. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap pelanggan dan spesifikasi  

kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa 

saja yang diinginkan pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar 

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini disebabkan  3 (tiga) faktor, yaitu tidak 

adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber 

daya atau karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada 

beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya  karyawan   kurang   terlatih  

(belum menguasai tugasnya), beban kerja melampaui batas,  tidak dapat 

memenuhi standar kinerja,  atau bahkan tidak memenuhi  standar kinerja  

yang ditetapkan. 
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4. Kesenjangan antara  penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Seringkali 

harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang 

dibuat oleh perusahaan, resiko yang dihadapi perusahaan adalah janji yang 

diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Gap ini 

terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan 

cara yang berlainan atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa 

tersebut. 

 

d. Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

 Untuk memenangkan persaingan, setiap perusahaan jasa dituntut untuk 

selalu meningkatkan jasanya terus menerus. Sebelum  mengaplikasikannya, 

perusahaan tentu terlebih dahulu merencanakan strategi apa saja  yang akan 

mereka jalankan guna memenangkan persaingan. 

 Menurut Tjiptono (2004: 88) ada  beberapa faktor yang perlu dipertim-

bangkan dalam meningkatkan kualitas jasa, diantaranya adalah: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Langkah yang harus 

dilakukan adalah riset untuk mengidentifikasi determinan  jasa yang paling 

penting bagi pasar sasaran. 

2. Mengelola harapan pelanggan. Perusahaan sebaiknya tidak melebih-lebihkan 

pesan komunikasinya kepada pelanggan. 

3. Mengelola bukti kualitas Jasa. Tujuannya untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. 

4. Mendidik pelanggan tentang jasa. Hal ini dapat dilakukan berbagai upaya, 

seperti: 

a. Perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri jasa 

tertentu. 

b. Perusahaan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu 

jasa. 

c.   Perusahaan mendidik pelanggannya mengenai cara menggunakan jasa. 
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d.   Perusahaan dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas dengan 

cara menjelaskan kepada pelanggan  alasan-alasan yang mendasari suatu 

kebijaksanaan. 

e.   Mengembangkan Budaya Kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem 

nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan  yang kondusif  bagi 

pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan. 

f.   Menciptakan Automating Quality. Adanya otomatisasi dapat mengatasi 

variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya 

manusia yang dimiliki. 

g.   Menindaklanjuti Jasa. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. 

h.   Mengembangkan  Sistem informasi Kualitas Jasa. Informasi yang 

dibutuhkan mencakup segala aspek yaitu data saat ini dan masa lalu, 

kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai 

perusahaan dan pelanggan. 

 

e. Mengukur Kualitas Jasa 

Mengenai    pengukuran    kualitas   jasa,     Tjiptono     ( 2005) telah 

mengembangkan suatu alat ukur kualitas layanan yang disebut SERVQUAL ( 

Service Quality). SERVQUAL ini merupakan skala multi item  yang terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk   mengukur persepsi 

pelanggan atas kualitas layanan meliputi 5 (lima ) dimensi, yaitu: 

1. Kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

2. Daya tanggap, yaitu kemampuan para karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3. Jaminan, yaitu kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang 

dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. 
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4. Empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhaian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. 

5. Tangible, yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 

Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Assauri  ( 2003:28)  yang  menyatakan  

bahwa “dimensi mutu suatu jasa atau pelayanan tidak terlepas dari penilaian atas 

komponen jasa dari produk yang ditawarkan, diantaranya yang terpenting adalah 

system penyampaian jasa tersebut (service delivery system)”. Terdapat 5 (lima)  

dimensi yang penting dari mutu jasa atau pelayanan, yaitu pertama tampilan 

berwujud atau tangibles yang berbentuk fasilitas fisik, peralatan, personalia, dan 

bahan-bahan komunikasi. Kedua adalah sesuatu hal yang dapat dipercaya atau 

Reliability yaitu kemampuan untuk menyediakan jasa yang dijanjikan secara 

tepat. Ketiga adalah cepat tanggap atau Responsiveness, yaitu keinginan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa yang cepat dan tepat. Keempat adalah 

jaminan atau Assurance yang berupa pengetahuan dan keramahan karyawan serta 

kemampuan untuk memberitahukan secara meyakinkan dan dapat dipercaya. 

Kelima adalah rasa yang terdapat pada diri seseorang untuk tidak menggunakan 

emosinya atau emphaty, karena sangat kuat menekankan perhatiannya kepada 

orang lain yang dapat diberikan perusahaan kepada pelanggan. 

  Dari pendapat diatas dapat dipahami, bahwa kualitas jasa tidak hanya 

ditentukan oleh satu faktor seperti kemampuan karyawan ketika menghadapi  

pelanggan, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan dengan 

segala sumber daya yang dimilikinya dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Selanjutnya kepuasan pelanggan akan muncul apabila sesuatu yang 

mereka harapkan dari layanan  jasa tertentu dapat terpenuhi. Dengan kata lain, 

antara harapan dengan pelayanan yang mereka rasakan tidak berbeda sama sekali.   

 

2.1.2.  Pengertian Citra 

Menurut American Marketing Association mendefinisikan merk sebagai 

“nama, istilah, tanda, lambing, kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok 

penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing”. Maka merek adalah produk 
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atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa 

cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan 

yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasinal dan nyata, berhubungan dengan 

kinejra produk dari merek. Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, 

emosional atau tidak nyata, berhubungan dengan apa yang dipresentasikan oleh 

merek (Kotler dan Keller; 2016). 

 Merek juga melaksanakan fungsi yang berharga bagi perusahaan. Pertama 

merek menyederhakan penanganan atau penelusuran produk. Merek menawarkan 

perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. 

Nama merek dilindungi melalui nama dagang terdaftar, proses manufaktur dapat 

dilindungi melalui hak paten dan kemasan dapat dilindungi melalui hak cipta dan 

rancangan hak milik. Hak milik intellectual ini memastikan bahwa perusahaan 

dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan 

keuntungan dari sebuah asset yang berharga (Kotler dan Keller; 2016). 

Karakteristik dari jasa yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dipisahkan 

merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ctra merek adalah 

persepsi dan kepercayaan oleh konsumen sebagai gambaran dari asosiasi yang 

terdapat dalam memori konsumen. Membangun dan mempertahankan suatu citra 

yang kuat sangat penting artinya bagi suatu perusahaan jika ingin menarik 

konsumen dan mempertahankan. 

Menurut Kotler dan Keller (2016), pengertian citra adalah cara masyarakat 

menganggap merek secara actual. Agar citra dapat tertanam dalam pikiran 

konsumen, pemasar harus memperlihatkan identitas merek melalui saran 

komunikasi dan kontak meek yang tersedia.  

Sedangkan menurut Gregory (2011:63) “citra perusahaan merupakan 

kombinasi dampak terhadap observer dari semua komponen-komponen verbal 

maupun visual perusahaan baik yang direncanakan ataupun tidak atau dari 

pengaruh eksternal lainnya”. Pina (2011:7) menyebutkan bahwa “citra terdiri atas 

kualias fungsinal dan atribut psikologis”. 

Menurut Kotler dan Keller (2016) Citra yang efektif akan berpengaruh 

terhadap tiga hal yaitu: 
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1. Memantapkan karakter produk dan usulan nilai. 

2. Menyampaikan karakter itu dengan cara yang berbeda sehingga tidak    

dikacaukan dengan karakter pesaing. 

3. Memberikan kekuatan emosional yang lebih dari sekadar citra mental. 

Dari beberapa definisi tersebut diatas mengenai reputasi perusahaan, maka 

dapat dirangkum seperti pada tabel berikut ini:  

 

Tabel 2.3. 

Definisi Citra 

SUMBER DEFINISI 

Kotler dan Keller (2016) Cara masyarakat menganggap merek 

secara actual 

Gregory (2011:63) Citra perusahaan merupakan kombinasi 

dampak terhadap observer dari semua 

komponen-komponen verbal maupun 

visual perusahaan baik yang 

direncanakan ataupun tidak atau dari 

pengaruh eksternal lainnya. 

Pina (2011:7)  citra terdiri atas kualias fungsinal dan 

atribut psikologis. 

Adbel-Salam et al. (2010)  Kesan secara umum yang tertinggal di 

benak konsumen sebagai hasil dari 

kumpulan perasaan, ide, sikap dan 

pengalaman dengan perusahaan yang 

disimpan dalam ingatan. Kesan tersebut 

kemudian diubah bentuknya menjadi 

citra positif atau negatif sesuai dengan 

perasaan dan pengalaman konsumen 

pada perusahaan. Baik citra positif 

maupun negatif kemudian akan teringat 

kembali ketika nama perusahaan 

tersebut terdengar atau terbawa ke 

dalam ingatan konsumen 

Peneliti  Citra adalah hasil dari proses evaluasi 

yang dilakukan oleh masyarakat  

terhadap Bus Bandros maupun segala 

aktivitas dan produk yang 

ditawarkannya. Hasil evaluasi tersebut 

kemudian disimpan dalam ingatan dan 

diubah menjadi persepsi. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, maka dapat didefinisikan 

bahwa Citra adalah hasil dari proses evaluasi yang dilakukan oleh konsumen 

terhadap Bus Bandros maupun segala aktivitas dan produk yang ditawarkannya. 

Hasil evaluasi tersebut kemudian disimpan dalam ingatan dan diubah menjadi 

persepsi. Ketika nama Bus Bandros disebut atau muncul dalam ingatan konsumen, 

pada saat itulah citra Bus Bandros positif maupun negatif yang sudah tertanam 

muncul kembali. 

 

a.  Manfaat Citra 

Setiap Perusahaan sebaiknya membangun citra yang baik di mata 

konsumennya, karena citra yang baik mempunyai banyak manfaat bagi 

perusahaan. Citra buruk melahirkan dampak negatif bagi operasi bisnis 

perusahaan. Ia juga melemahkan kemampuan besaing perusahaan. 

Berikut ini merupakan sejumlah manfaat dari citra yang baik dan kuat 

menurut (Sutojo, Siswanto, 2004:3) diantaranya adalah: 

1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. Citra yang baik dan 

kuat akan tumbuh menjadi “kepribadian” perusahaan. Oleh Karena itu ia 

tidak mudah dijiplak oleh perusahaan lain. Citra dapat menjadi tembok 

pembatas bagi perusahaan saingan yang ingin memeasuki segmen pasar yang 

dilayani perusahaan tersebut. Citra juga dapat menempatkan mereka pada 

posisi pemimpin pasar (market leader) dalam jangka lama. Apabila dikelola 

secara efektif citra dapat melindungi perusahaan dari serangan perusahaan 

saingan baru. Citra baik juga dapat melindungi perusahaan dari serangan 

perusahaan saingan lama yang memasarkan barang atau jasa baru. 

2. Menjadi proteksi selama masa krisis. Walau dikelola manajemen yang handal 

sekalipun, tak selamanya operasi bsinis perusahaan berjalan mulus. Bagi 

setiap perusahaan ada masa terang adapula masa gelap atau remang-remang. 

Karena sebagai macam sebab adakalanya perusahaan menghadapi masa-masa 

kritis. Bagi perusahaan dengan citra yang baik sebagian masyarakat akan 

memahami atau memaafkan kesalahan yang dibuat perusahaan, masyarakat 

cenderung berfikir seperti halnya manusia biasa, perusahaan juga dapat 
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sesekali berbuat kesalahan atau kelalaian. Mereka berpikir, krisis yang 

dialami perusahaan tersebut tidak disebabkan karena salah urus melainkan 

karena nasib buruk semata-mata.  

3. Menjadi daya tarik bagi eksekutif handal. Eksekutif handal menjadi harta 

yang sangat berharga bagi perusahaan manapun. Mereka adalah roda yng 

memutar opersi bisnis sehingga berbagai tujuan perusahaan baik jangka 

pendek dan menengah dapat tercapai. Sayangnya bagi perusahaan dengan 

citra buruk merekrut dan mempertahankan eksekutif handal tidak mudah. 

4. Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran. Dalam banyak kejadian citra 

baik perusahaan menunjang efektifitas strategi pemasaran produk. Sebagai 

contoh, walaupun harga produk perusahaan yang telah lama mereka kenal 

sedikit lebih tinggi dari produk serupa hasil perusahaan yang belum dikenal, 

kebanyakan konsumen akan lebih suka memilih produk hasil perusahaan 

yang telah lma mereka kenal. 

5. Penghematan biaya operasional. Seperti diutarakan dimuka, perusahaan 

dengan citra baik lebih mudah menarik eksekutif handal, dalam banyak 

kejadian hal itu dapat berarti penghematan biaya merekrut dan melatih 

eksekutif. Eksekutif yang handal tidak banyak membutuhkan training untuk 

meningkatkan atau menyesuaikan kualifikasi mereka dengan yang diinginkan 

perusahaan. Di lain pihak untuk mempromosikan produk mereka ke pasar 

secara berhasil, perusahaan dengan citra yang baik membutuhkan usaha yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan baru yang belum dikenal oleh 

konsumen. 

 

b. Faktor Penunjang Keberhasilan Membangun Citra 

Keberhasilan perusahaan membangun citra dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor. (Sutojo dan Siswanto; 2004:39) telah mengelompokan bahwa 

terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan itu, kelima faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap manfaat yang dibutuhkan dari 

diinginkan oleh kelompok sasaran. Perusahaan boleh saja mempromosikan 
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citra apapun terhadap diri dan produk mereka. Walaupun demikian akhirnya 

kelompok sasaran juga lah yang menentukan apakah cirta itu nyata atau tidak. 

Sebelum menciptakan citra yang ingin ditonjolkan hendaknya perusahaan 

mencari tahu manfaat apa ynag dibutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran 

dari mereka atau produk yang mereka pasarkan.   

2. Manfaat yang ditonjolkan cukup realistis. Citra perusahaan yang ditonjolkan 

kepada kelompok sasaran hendaknya realistis sehingga mudah dipercaya. 

Kelompok sasaran cenderung bersikap sinis atau negatif terhadap penonjolan 

citra perusahaan yang tidak realistis. 

3. Citra yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Oleh karena 

manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan segmen-segmen kelompok sasaran 

dari perusahaan atau produk beraneka warna, idealnya perusahaan yang ingin 

menarik beberapa segmen sekaligus, menonjolkan lebih dari satu citra 

tidaklah mudah. Hal ini terasa berat bagi perusahaan-perusahan kecil, yang 

dana, sarana produksi, dan sumber daya manusianya serba terbatas setiap 

perusahaan hendaknya memilih citra yang tepat, yang dimaksud tepat adalah 

citra menyajikan manfaat yang oleh perusahaan dapat dipenuhi. 

4. Citra yang ditonjolkan mudah dimengerti kelompok sasaran. Kelompok 

sasaran tidak mempunyai banyak waktu untuk memahami arti berbagai 

macam citra yang ditonjolkan oleh perusahaan. Oleh karena itu setiap 

perusahaan yang ingin menonjolkan citranya wajib berusaha agar citra itu 

mudah dipahami kelompok sasran mereka. Salah satu cara memudahkan 

kelompok sasaran memehami citra yang ditonjolkan adalah membuat ilustrasi 

citra yang ditampilkan sesingkat dan sesederhana mungkin. 

5. Citra yang ditonjolkan merupakan sarana bukan tujuan usaha. Faktor penting 

lainnya yang perlu disadari pengusaha adalah citra perusahaan atau produk 

yang mereka bangun itu adalah sarana untuk mencapai tujuan usaha, dan 

bukan tujuan usaha iyu sendiri. Citra yang mereka bangun dan promosikan itu 

adalah bagian dari rencana usaha jangka menengah oleh karena itu ia tidak 

boleh terlepas dari acuan rencana usaha jangka menengah. 
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c.  Elemen Citra  

Menurut Shirley Harrison (Iman Mulyadi, 2007:3), informasi yang 

lengkap mengenai citra meliputi empat elemen sebagai berikut: 

1. Personality. Keseluruhan karakteristrik yang dipahami publik sasaran seperti 

perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung 

jawab sosial. 

2. Reputation. Hak yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran 

berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan 

transaksi sebuah bank 

3. Value. Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata ,lain budaya 

perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggag, 

karyawan yang cepat tanggap terhadap permitaan maupun keluhan pelanggan. 

4. Corporate Identity. Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan 

publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan 

 Menurut Soemirat & Adianto dalam Meriani setiawan (2007:22) ada 

empat indikator/komponen  dalam citra yaitu: 

1.   Persepsi 

Adalah hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan 

satu proses pemaknaan. Dengan kata lain individu akan memberikan makna 

terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. 

2.   Kognisi 

Adalah suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini 

akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, sehingga 

individu harus memberikan informasi informasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

3.   Motif 

Adalah keadaandalam pribadi seseorangyang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan kegiatan tertentu guna mencapai satu tujuan. 
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4.   Sikap 

Adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi berfikir dan merasa dalam 

menghadapi ide, objek, situasi atau nilai. Siakp bukan prilaku tetapi 

kecenderungan untuk berprilaku dengan cara cara tertentu. 

Menurut Picton dan Broderik terdapat 6 (enam) faktor utama untuk 

mengukur calon responden dalam mengekspresikan citra suatu perusahaan 

(Ramadhani; 2011). Parameter atau dimensi pengukuran citra perusahaan tersebut 

adalah: 

1. Dynamic (pioneering, attention-getting, active dan goal oriented), yaitu 

organisasi atau perusahaan harus dinamis, menjadi pelopor, menarik perhatian, 

aktif dan berorientasi pada tujuan. 

2. Cooperative (friendly, well-liked dan eager to please good relations), yaitu 

sebuah organisasi harus mampu bekerjasama (ramah, disukai, membuat 

senang orang lain dan memiliki hubungan baik dengan orang lain)  

3. Business (wise, smart, persuade, dan well-organized), yaitu organisasi harus 

memiliki karakter bisnis yang bijak, cerdas, persuasif, dan terorganisir dengan 

baik  

4. Character (ethical, reputable dan respectable), yaitu sebuah organisasi yang 

baik harus memiliki karakter yang baik pula seperti memiliki etika baik, 

reputasi yang baik dan terhormat.  

5. Successful (financial performace dan self confidence) ciri yang dimiliki 

organisasi sukses adalah kinerja keuangan yang baik dan memiliki rasa 

percaya diri  

6. Withdrawn (aloof, secretive dan cautious), yaitu organisasi harus mampu 

menahan diri seperti menjaga rahasia dan berhati-hati. 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat di rangkum 

perbandingan dimensi Citra sebagai berikut: 
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Tabel 2.4. 

Perbandingan Dimensi Citra 

SUMBER DIMENSI 

Mulyadi (2007) Personality 

Reputation 

Value 

Corporate identity 

Setiawan (2007) Persepsi 

Kognisi 

Motif 

Sikap 

Ramadhani (2011) Dynamic 

Cooperative 

Business 

Character 

Succesful 

Withdrawn 

Peneliti Personality 

Reputation 

 

Penjelasan dimensi citra menurut peneliti adalah: 

1. Personality. Indikator-indikator yang dapat menunjukkan Bus Bandros 

sebagai ciri khas Kota Bandung. 

2. Reputation. Reputasi perusahaan yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan 

pengalaman masyarakat menggunakan Bus Bandros, dan kepercayaan 

terhadap Bus Bandros. 
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2.1.3 Minat 

Menurut Djali (2008: 121) yang menyatakan bahwa: 

“Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan sesuatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat 

sangat besar pangaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu 

pekerjaan, jabatan, atau karir. Tidak akan mungkin orang yang 

tidak berminat terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan 

pekerjaan tersebut dengan baik”. 

 

Menurut Slameto (2003:180) yang menyatakan bahwa “minat sebagai 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh” 

Minat dapat diartikan sebagai “kecenderungan yang tinggi terhadap 

sesuatu, tertarik, perhatian, gairah dan keinginan”. Pendapat lain tentang 

pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh T. Albertus yang diterjemahkan 

Sardiman A.M, minat adalah “kesadaran seseorang bahwa suatu obyek, seseorang, 

suatu soal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya” 

(2006:32) 

Menurut Simamora (2002) dalam Panjaitan (2011:4) “minat adalah sesuatu 

yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap 

suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan 

serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut” 

Minat adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara 

pembelian aktual dan minat pembelian. Bila pembelian aktual adalah pembelian 

yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka minat pembelian adalah niat 

untuk melakukan pembelian pada kesempatan mendatang. Meskipun merupakan 

pembelian yang belum tentu akan dilakukan pada masa mendatang namun 

pengukuran terhadap minat pembelian umumnya dilakukan guna 

memaksimumkan prediksi terhadap pembelian aktual itu sendiri. Agar 

memperoleh gambaran yang jelas tentang perilaku konsumen, berikut akan 

dikemukakan definisi minat beli menurut beberapa penulis. Menurut Kotler 

(2011:185) dapat dipahami bahwa minat beli adalah pengambilan keputusan untuk 
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membeli atas satu alternatif merek di antara berbagai alternatif merek lainnya. 

Minat membeli ini muncul setelah melalui serangkaian proses yaitu: pengenalan 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, sehingga timbul minat 

membeli. 

Yamit (2010:77) mengatakan: “minat beli konsumen merupakan evaluasi 

purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan 

harapannya”. Menurut Schiffman dan kanuk (2010:34), menyatakan bahwa 

motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa 

mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang 

tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku 

menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan 

mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam 

pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli 

produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak. 

 

Tabel 2.5. 

Definisi Minat 

SUMBER DEFINISI 

Djali (2008:121) Minat pada dasarnya merupakan 

penerimaan akan sesuatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri 

Slameto (2003:180) Minat sebagai suatu rasa lebih suka dan 

rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Sardiman A.M (2006:32) minat adalah “kesadaran seseorang 

bahwa suatu obyek, seseorang, suatu 

soal maupun situasi yang mengandung 

sangkut paut dengan dirinya” 

Kotler (2011:185) minat beli adalah pengambilan 

keputusan untuk membeli atas satu 

alternatif merek di antara berbagai 

alternatif merek lainnya 

Yamit (2010:77) Minat beli konsumen merupakan 

evaluasi purna beli atau hasil evaluasi 

setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan harapannya 
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Tabel 2.5. 

Definisi Minat (lanjutan) 

SUMBER DEFINISI 

Panjaitan (2011:4) Minat adalah sesuatu yang pribadi dan 

berhubungan dengan sikap, individu 

yang berminat terhadap suatu obyek 

akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian 

tingkah laku untuk mendekati atau 

mendapatkan objek tersebut 

Peneliti  Minat berkaitan dengan perasaan suka 

atau senang dari seseorang terhadap 

sesuatu objek 

 

Dari berbagai sumber tersebut, peneliti jelaskan bahwa minat merupakan 

aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik 

terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat 

mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang 

kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu 

yang diminatinya.  

 

2.1.3.1 Dimensi Minat  

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh 

cukup besar terhadap perilaku dan juga merupakan sumber motivasi yang akan 

mengarahkan pada apa yang akan mereka lakukan. Minat adalah kesadaran suatu 

obyek, orang, masalah atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya.  

Menurut Ferdinand dalam Basrah dan Samsul (2012:7) minat dapat 

diidentifikasi melalui dimensi sebagai berikut:  

1. Minat transaksional yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu membeli ulang 

produk yang telah dikonsumsinya.  

2. Minat referensial: yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk 

yang sudah dibelinya, agar juga dibeli oleh orang lain, dengan refernsi 

pengalamam konsumsinya.  
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3. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu memiliki preferensi utama pada produk atau jasa yang telah dikonsumsi. 

Preferensi ini hanya dapat diganti bila terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya.  

4. Minat eksploratif yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang dilangganinya. 

 

Model-model yang dipakai untuk melihat tahapan-tahapan ini adalah 

Model AIDA, Model Hierarki Efek (Hierarchy of Effect), Adopsi Inovasi, dan 

Model Komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.1. Model AIDA 
Sumber: Kotler (2012:503) 

 

Model apapun yang digunakan, respon selalu terbagi dalam tiga area, 

yakni area kognitif (cognitive stage), area afektif (affective stage), dan area 

perilaku (behaviour stage). Area kognitif (cognitive stage), petani dikacaukan dan 

digiring kesatu titik agar beralih kepada metode yang baru, dalam area afektif 

(affective stage) berarti produsen mencoba mempengaruhi alam emosi konsumen 

menjadi suka atau tidak suka terhadap produk yang ditawarkannya. Tahapan 

selanjutnya yaitu area perilaku (behaviour stage) berarti sudah adanya keyakinan 
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dari konsumen terhadap suatu produk. Minat beli konsumen merupakan masalah 

yang sangat kompleks, namun harus tetap menjadi perhatian pemasar. Minat 

konsumen untuk membeli dapat muncul sebagai akibat dari adanya stimulus 

(rangsangan) yang ditawarkan oleh perusahaan. Masing-masing stimulus tersebut 

dirancang untuk menghasilkan tindakan membeli dari konsumen. Menurut Kotler 

dan Keller (2016:503) indikator minat beli adalah melalui model stimulasi AIDA 

yang berusaha menggambarkan tahap-tahap rangsangan yang mungkin dilalui 

oleh konsumen terhadap suatu rangsangan tertentu yang diberikan oleh pemasar, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Perhatian 

Dalam tahap ini masyarakat pernah mendengar mengenai perusahaan atau 

produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dalam tahap ini masyarakat 

mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat promosi yang 

dilakukan perusahaan. Tahap ini juga ditandai dengan perhatian pemirsa 

ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut pertama kalinya.  

2. Minat 

Minat masyarakat timbul setelah mendapatkan dasar informasi yang lebih 

terperinci mengenai perusahaan atau produk. Pada tahap ini masyarakat 

tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan 

perusahaan berhasil diterima oleh konsumen.  

3. Kehendak 

Masyarakat mempelajari, memikirkan serta berdiskusi yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut bertambah. Dalam 

tahapan ini masyarakat maju satu tingkat dari sekadar tertarik akan produk. 

Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari masyarakat untuk membeli 

dan mencoba produk. 

4. Tindakan 

Melakukan pengambilan keputusan yang positif atas penawaran perusahaan. 

Pada tahap ini, masyarakat yang sudah melihat atau mendengar tantang 

promosi tersebut dan telah melewati tahap desire benar-benar mewujudkan 

hasratnya membeli produk. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dalam 
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hubungannya dengan hierarki tanggapan konsumen model AIDA, maka 

minat konsumen yang dimaksud adalah respon konsumen yang melewati 

tahap kognitif, tahap pengaruh (affective) dan tahap perilaku (behaviour), 

yaitu tahapan tanggapan respon perhatian konsumen (attention), ketertarikan 

konsumen (interest), kemudian membangkitkan keinginan (desire) konsumen 

untuk membeli produk sampai dengan kegiatan pembelian oleh konsumen 

(action). 

 

Tabel 2.6. 

Perbandingan Dimensi  Minat 

SUMBER DIMENSI 

Basrah dan Samsul (2012:7) Minat transaksional 

Minat referensial 

Minat preferensial 

Minat eksploratif  

Kotler dan Keller (2016:503) Perhatian 

Ketertarikan 

Kehendak 

Tindakan 

Peneliti Attention 

Interest 

 

Menurut peneliti, dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Attention, di mana masyarakat mulai mengenal dan menaruh perhatian kepada  

Bus Bandros dan dimensi Interest, di mana  pesan atau informasi yang diperoleh  

menimbulkan rasa penasaran, perasaan ingin tahu, ingin mengamati, dan ingin 

mendengar serta melihat lebih seksama. 
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2.1.4.  Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel yang digunakan digunakan dalam penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Hubungan Kualitas Jasa Terhadap Minat 

 Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

konsumen. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa diterima 

melampaui harapan konsumen maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 

kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 

yang diharapkan konsumen, maka kualitasnya dipersepsikan buruk. Kualitas 

jasa merupakan tolak ukur dalam menentukan minat mereferensikan positif 

atau tidaknya seseorang pengguna jasa, karena melalui kualitas jasa akan 

dapat merasakan puas atau tidaknya mereka dengan layanan yang diberikan 

oleh penyedia jasa. Parasuraman, et al, (1998) berpendapat bahwa kualitas 

jasa merupakan hasil penelitian pelanggan atas keunggulan atau 

keistimewaan layanan secara menyeluruh.  

Tabel 2.7. 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan  

Variabel Kualitas Jasa dengan Minat  

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Bariroh (2015) Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat membeli konsumen, dengan kata lain semakin baik 

kualitas pelayanan maka semakin meningkat pula minat 

membeli konsumen.Pengujian hipotesis yang dilakukan 

membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara 

kualitas layanan dengan minat beli konsumen 

Pasya (2015) Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat kunjung museum Konferensi Asia Afrika 

Sidharta 

(2008) 

Kualitas jasa yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati terbukti mempengaruhi minat 

beli konsumen jasa servis Daihatsu Astra Internasional di 

Surakarta 

Budiyono, 

Bernard (2004) 

Kualitas produk merupakan antecedent yang berpengaruh 

terhadap minat beli.  
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Dari tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara variabel 

kualitas jasa dengan minat seperti yang terlihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  

Hubungan antara kualitas jasa terhadap minat 

 

b. Hubungan Citra Perusahaan Terhadap Minat 

Citra perusahaan merupakan kesan psikologis dan gambaran dari berbagai 

kegiatan suatu perusahaan di mata khalayak publiknya yang berdasarkan 

pengetahuan, tanggapan serta pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. 

Penilaian tertentu terhadap citra perusahaan oleh publiknya bisa berbentuk citra 

baik, sedang dan buruk. Citra perusahaan penting bagi setiap perusahaan karena 

merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat tentang 

perusahaan. Citra dapat berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari 

produk, tradisi, ideologi dan kesan pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh 

setiap karyawan yang berinteraksi dengan klien perusahaan. 

Dengan demikian, citra perusahaan dapat dipersepsikan sebagai gambaran 

mental secara selektif. Karena keseluruhan kesan tentang karakteristik suatu 

perusahaanlah yang nantinya akan membentuk citra perusahaan dibenak 

masyarakat. Setiap perusahaan dapat memiliki lebih dari satu citra tergantung dari 

kondisi interaksi yang dilakukan perusahaan dengan kelompok-kelompok yang 

berbeda, seperti: nasabah, karyawan, pemegang saham, supplier dimana setiap 

kelompok tersebut mempunyai pengalaman dan hubungan yang berbeda dengan 

perusahaan. Karena itu, citra yang dimiliki perusahaan dapat berperingkat positif 

atau negatif. Untuk itu, perusahaan perlu mengkomunikasikan secara jelas tentang 

perusahaan yang diharapkan, sehingga dapat mengarahkan masyarakat dalam 

mencitrakan perusahaan secara positif. Lebih lanjut, citra merupakan hasil dari 

Kualitas jasa Minat 

Bariroh (2015) 

Pasya (2015) 
Sidharta (2008) 

Budiyono, Bernard (2004) 
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penilaian atas sejumlah atribut, tetapi citra bukanlah penilaian itu sendiri, karena 

citra adalah kesan konsumen yang paling menonjol dari perusahaan, yang 

dievaluasi dan dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian. 

Tabel 2.3. 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan  

Variabel Citra dengan Minat  

Sumber Hasil Penelitian 

Ariszani, 

Suharyono, dan 

Kumadji (2015) 

Citra perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap minat beli 

Pratama (2014) Citra merek berpengaruh positif  signifikan terhadap niat beli 

konsumen 4848 Travel 

Yoestini (2012) Citra merek berpegaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli produk Oriflame  

 

 

Dari tabel di atas, maka bisa digambarkan hubungan antara variabel 

kualitas jasa dengan minat seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  

Hubungan antara Citra terhadap minat 

 

b.  Hubungan Kualitas Jasa dan Citra Perusahaan Terhadap Minat 

Dari hasil penenelitian yang dilakukan oleh Rahma (2007) tentang analisis 

pengaruh kualitas layanan dan citra merek terhadap minat beli dan 

dampaknya pada keputusan pembelian (studi pada pengguna telepon seluler 

merek Sony Ericson di Kota Semarang) disimpulkan bahwa citra merek dan 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

konsumen. Ini artinya dalam meningkatkan keputusan pembelian dari 

Citra  Minat 

Ariszani, Suharyono, dan Kumadji (2015) 

Pratama (2014) 

Yoestini (2012) 
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konsumen perlu meningkatkan minat membeli terlebih dahulu melalui citra 

merek yang tinggi dan kualitas layanan yang prima. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evan dan Laskin, 

(1994); Herche (1994); Ruyter et al., (1996); dan Ajay dan Goodstein (1998); 

yang menunjukkan hasil bahwa citra merek dan kualitas layanan mempunyai 

pengaruh positif terhadap minat membeli.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran  

Kualitas jasa memiliki pengaruh terhada minat masyarakat. Perusahaan 

dapat memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan masyarakat mendapatkan 

kepuasan, sehingga akan terciptanya minat yang mempunyai dimensi. Dimensi 

tersebut terdiri dari tangible, reliability dan assurance. Dimensi tangible terdiri 

dari fasilitas, kebersihan, kemudahan menjangkau lokasi, dan kejelasan informasi. 

Dimensi reliabilitasy terdiri dari kelayakan Bus Bandros dan kelayakan shelter 

Bus Bandros. Dimensi Assurance terdiri dari keamanan Bus Bandros dan Shelter 

Bus Bandros. 

Citra perusahaan penting bagi setiap perusahaan karena merupakan 

keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak masyarakat tentang perusahaan. Citra 

dapat berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk, tradisi, 

ideologi dan kesan pada kualitas komunikasi yang dilakukan oleh setiap karyawan 

yang berinteraksi dengan klien perusahaan. Hal ini dapat didukung oleh dimensi 

personality dan reputation. Dimensi personality terdiri dari kecintaan dan 

kekinian, sedangkan dimensi reputation terdiri dari keidentikan dan kepercayaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan ke dalam paradigma 

penelitian berikut ini: 
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Gambar 2.4.   

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.3. Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan yang merupakan dugaan atau terkaan tentang 

apa saja yang kita amati. Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan hipotesis atau 

dugaan sementara yang masih harus diuji kebenaranya. Berdasarkan permasalahan 

diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. Kualitas jasa berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Bus 

Bandros 

2. Citra berpengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan Bus Bandros 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Jasa (X1) 

 Tangible 

 Reliability 

 Assurance 
Minat Masyarakat 

Menggunakan Bandros (Y) 

 Attention 

 Interest 

 

Citra (X2) 

 Personality 

 Reputation 

 


