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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB 2  

2.1 Pengertian Pemasaran 

Kesuksesan dari sebuah perusahaan tidak terlepas dari pemasaran sebagai 

salah satu faktor yang penting. Dalam suatu kegiatan pemasaran, perusahaan 

harus mampu memberikan kepuasan kepada konsumen jika ingin mendapatkan 

tanggapan yang baik dari konsumen. Perusahaan harus mampu bertanggung jawab 

atas kepuasan konsumen mengenai produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. 

Maka seluruh aktivitas perusahaan yang bergerak untuk menawarkan sebuah 

produk terutama jasa harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen 

melalui kualitas pelayanan sehingga mampu menciptakan suatu loyalitas dari 

konsumen atau pelanggan.  

Kotler dan Amstrong (2012:29) mendefinisikan:  

“Marketing is the process by which companie create value for customers 

and build strong customers relationship in order to capture value from 

customers in return.” 

(Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya) 

 

Definisi lain diungkapkan American Marketing Association (AMA) 

yang dikutip Kotler dan Keller (2012:6) yang diterjemahkan oleh Benyamin 

Molan mengutarakan mengenai pengertian pemasaran adalah sebagai berikut : 
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“Suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya.” 

 

Sedangkan pengertian lain yang dinyatakan oleh Kotler dan Keller 

(2012:5) yaitu sebagai berikut : 

“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and through creating, offering, and freely exchanging 

products and service of value with others.” 

(Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain). 

 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa pemasaran merupakan suatu kegiatan sosialisasi dan manajerial dimana 

suatu individu atau kelompok, menawarkan, mempertukarkan dan menciptakan 

barang atau jasa dengan nilai lain kepada konsumen untuk mencapai target 

sasaran dan tujuan suatu organisasi perusahaan. Maka sebuah organisasi 

perusahaan sangatlah penting untuk melakukan aktivitas pemasaran dengan tujuan 

memberikan sebuah nilai keuntungan kepada konsumen dalam mendistribusikan 

barang atau jasa yang perusahaan tersebut tawarkan tanpa merugikan konsumen. 

 

2.2 Pengertian Jasa 

 Jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dapat memberika suatu 

image dan persepsi tertentu kepada konsumen. Dalam pemahaman mengenai jasa 

perlu dibahas melalui pengertian karakteristik dan klasifikasi jasa. Ada beberapa 
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definisi jasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Valarie A. Zeithaml dan 

Marry Jo Bitner dikutip Lupiyoadi (2013:7) mengemukakan pengertian dari 

jasa yaitu sebagai berikut : 

“Service is all economic activites whose output is not a physical product 

or construction is generally consumed at that time it is produced, and 

provides added value in forms (such as convenience, amusment, comfort 

or health).” 

 

(Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan 

produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang umumnya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai 

tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan). 

 

Sedangkan pengertian jasa yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

(2012:214) yaitu sebagai berikut : 

“Any act or performance that one party can offer another that is 

essensially intangible and does not result in the ownership of anything. 

It’s production may not be tied to a physical product.” 

 

Kotler dan Keller mengemukakan pendapat mengenai definisi dari jasa 

adalah sebuah aktivitas, manfaat atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke 

pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan 

kepemilikan apapun dimana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak 

dengan produk fisik. 

Dari kedua definisi di atas yang membahas mengenai definisi dari jasa 

dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas 

yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud 

atau tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi namun dapat 

dirasakan manfaatnya dan dapat memberikan suatu nilai tambah kepada yang 

menerimanya tanpa adanya peralihan kepemilikan dari perusahaan ke konsumen. 
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2.2.1 Karakteristik Jasa 

 Jasa memiliki karakter yang unik berbeda dari produk-produk manufaktur. 

Jasa memiliki empat karakteristik yang memiliki pengaruh dalam merancang 

suatu program pemasaran dan mengambil keputusan terutama dalam upaya 

meningkatkan kualitasnya. Karakteristik jasa menurut Kotler dan Keller 

(2012:223) menerangkan ada empat karakteristik jasa adalah sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

Jasa bersifat tidak berwujud dan abstrak. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak 

dapat dilihat, diraba, dirasa, dan didengar sebelum jasa itu dibeli. Konsumen 

mendasari bukti kualitas jasa berdasarkan enam hal berikut ini : 

a. Tempat (Place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen dan suasana yang mendukung. 

b. Orang (People) 

Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sudah 

terlatih, cepat dan suasana yang mendukung. 

c. Peralatan (Equipment) 

Peralatan penunjang seperti komputer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya. 

d. Komunikasi material (Communication material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil jadi 

dalam foto. 
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e. Simbol (Symbol) 

Nama dan simbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen. 

f. Harga (Price) 

Harga yang masuk akal dan dapat pula dipadukan dengan berbagai 

macam promosi penjualan, seperti bonus, diskon, dan lain-lain. 

2. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variabel. Berbeda dengan kualitas 

produk fisik yang sudah terstandar, kualitas jasa bergantung pada siapa 

penyedia, kapan, dimana, dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh karena itu 

jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan lainnya. 

3. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

Jasa umumnya diproduksi dan dikomunikasikan pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen di dalamnya. 

4. Tidak dapat disimpan (Pershability) 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada 

pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh penerimanya. 

Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat 

diproduksi terlebih dahulu, disimpan dan dipergunakan lain waktu. 

 

2.2.2 Klasifikasi Jasa 

Menurut Kotler dalam Tjiptono dan Chandra (2011:18), penawaran 

sebuah perusahaan kepada pasar sasarannya biasanya mencakup beberapa jenis 

jasa. Komponen jasa ini merupakan bagian kecil ataupun bagian utama/pokok dari 
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keseluruhan penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu penawaran dapat 

memiliki ragam variasi dari dua kutub ekstrim, yaitu murni berupa barang pada 

satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. Berdasarkan kriteria ini, penawaran 

sebuah perusahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yaitu : 

a. Produk Fisik Murni 

Penawaran pada kategori ini semata-mata hanya berupa produk fisik 

(contohnya sepatu, pasta gigi, minuman ringan, tisu, dan sabun cuci), tanpa 

ada jasa atau layanan yang menyertai produk tersebut. 

b. Produk Fisik dengan Jasa Pendukung 

Pada kategori ini, penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa/layanan untuk meningkatkan daya tarik pada 

konsumen. Contohnya dealer mobil menawarkan jasa pengantaran, fasilitas 

pembayaran kredit, reparasi, penggantian suku cadang, dan seterusnya. 

c. Produk Hybrid 

Penawaran dalam kategori ini terdiri atas komponen barang dan jasa yang 

kurang lebih sama besar porsinya. Contohnya adalah restoran siap saji (fast 

food restaurant). 

d. Jasa Utama yang Didukung dengan Barang Jasa Minor 

Penawaran dalam kategori ini terdiri atas jasa pokok tertentu bersama-sama 

dengan jasa tambahan (pelengkap) dan/atau barang-barang pendukung. 

Contohnya bisa dijumpai pada konteks jasa penerbangan. Selama menempuh 

penerbangan menuju tempat tujuan, ada sejumlah unsur produk fisik 

pelengkap yang terlibat, seperti makanan dan minuman, majalah atau surat 



22 

 

kabar yang disediakan, videogame, radio, TV, dan lain-lain. Jasa seperti ini 

memerlukan barang yang bersifat capital intensif (dalam hal ini tentu saja 

pesawat) untuk realisasinya, namun penawaran utamanya tetap adalah jasa. 

e. Jasa Murni 

Penawaran pada kategori ini hampir seluruhnya berupa jasa, contohnya jasa 

fisioterapi, konsultasi psikologi, jasa tukang pijat, babysitter, dan lainnya. 

 Klasifikasi jasa juga dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria menurut 

Lovelock dalam Tjiptono dan Chandra (2011:21) adalah sebagai berikut : 

a. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang 

ditunjukan pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, katering, jasa 

tabungan, dan pendidikan) dan jasa bagi konsumen organisasional sebagai 

biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultasi 

manajemen. 

Sebenarnya ada kesamaan diantara kedua segmen pasar tersebut dalam 

pembelian jasa. Baik konsumen akhir maupun konsumen organisasional 

sama-sama melalui proses pengambilan keputusan, meskipun faktor-faktor 

determinanya berbeda. Perbedaan utama antara kedua segmen bersangkutan 

terletak pada alasan dan kriteria spesifik dalam memilih jasa dan penyedia 

jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jasa yang 

diperlukan. 
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b. Tingkat berwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dan 

konsumen, berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam: 

1) Rented Goods Service 

Dalam tipe ini konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu spesifik. 

Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena 

kepemilikannya tetap ditangan perusahaan yang menyewakan. 

Contohnya penyewaan mobil, videogames, VCD/DVD, OHP (Overhead 

Projector), kompter, villa, dan apartemen. 

2) Owned Goods Service 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan atau diperlihatkan/dirawat oleh 

perusahaan jasa. Jenis jasa seperti ini juga mencakup perubahan bentuk 

pada produk yang dimiliki konsumen. Contohnya meliputi jasa reparasi 

(arloji, mobil, sepeda motor, computer, kulkas AC, dan lain-lain), 

pencucian mobil, perawatan rumput padang golf, perawatan tanaman, 

pencucian pakaian (laundry & dry cleaning) dan sebagainya. 

3) Non Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para 

pelanggan. Contohnya penyedia jasa tipe ini antara lain supir, ahli 

kecantikan, pelatih senam, dan lain-lain. 
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c. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan ketermapilan penyedia jasa dapat dibedakan menjadi profesional 

service (seperti dosen, konsultan manajemen, konsultan hukum, pengacara, 

konsultan sistem informasi, dokter, perawat, fotografer professional, akuntan, 

psikolog dan arsitek) dan non profesional service (misal supir taksi, tukang 

parkir, pengantar surat, pengangkut sampah, pembantu rumah tangga, dan 

penjaga malam). Pada jasa yang membutuhkan keterampilan tinggi dalam 

proses operasinya, pelanggan cenderung selektif dan berhati-hati dalam 

memilih penyedia jasa. Hal inilah yang menyebabkan para penyedia jasa 

professional dapat “mengikat” para pelanggannya. Sebaliknya, jika jasa tidak 

memerlukan keterampilan tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah 

karena penawarannya sangat banyak dan acapkali tidak berbeda secara 

signifikan. 

d. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa dapat diklasifikasikan menjadi commercial 

service atau provit service (Misalnya jasa penerbangan, bank, penyewaan 

mobil, biro iklan, dan hotel) dan non profit service (seperti sekolah, yayasan 

dana bantuan, panti asuhan, panti wreda, perpustakaan umum, dan museum). 

e. Regulasi  

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

jasa pialang, angkutan umum, media massa, dan perbankan) dan non 

regulated service (seperti jasa makelar, katering, kost dan asrama, kantin 

sekolah, serta pengecatan rumah. 
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f. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompkkan menjadi dua macam: equipment-based service (seperti 

cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon interlokal, dan ATM (Anjungan 

Tunai Mandiri), Internet Banking, Vending Machines, dan binatu) dan 

people-based service (pelatih sepak bola, satpam, akuntan, konsultan hukum, 

konsultasi manajemen, bidan, dan dokter anak). 

g. Tingkat kontak penyedia jasa dan langganan. 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokkan 

menjadi : 

1) High contact services (seperti universitas, bank, dokter, penata rambut, 

penasihat perkawinan, dan konsultan bisnis). 

2) Low contact services (misalnya bioskop, jasa PLN, jasa telekomunikasi, 

dan jasa layanan pos). 

Menggunakan analogi teater, perbedaan antara jasa kontak tinggi dan jasa 

kontak rendah bisa dikaitkan dengan perbedaan antara pertunjukkan 

dipanggung (kontak tinggi) dan sandiwara radio (kontak rendah). Pada jasa 

kontak tinggi, keterampilan interpersonal staf penyedia jasa merupakan aspek 

krusial, karena karyawan menjalankan fungsi strategik yang disebut “service 

trinity” Bowen dan Scheider, dikutip dalam Tjiptono dan Chandra 

(2011:26) mereka yang melakukan operasi jasa, memasarkan jasa dan 

disamakan oleh konsumen sebagai jasa. 
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2.3 Kualitas Pelayanan Jasa  

2.3.1 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Definisi kualitas pelayanan jasa fokus terhadap upaya pemenuhan 

kebutuhan dan kerugian pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Pengertian kualitas pelayanan jasa menurut 

Tjiptono (2011:59), yaitu kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan jasa yang didasarkan atas expected servie dan perceived 

service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan jasa dipresepsikan baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan jasa dipresepsikan sebagai kualitas pelayanan yang ideal, namun 

sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari yang konsumen harapkan 

maka kualitas pelayanan jasa dipersepsikan buruk. Maka dengan demikian baik 

atau tidak baiknya kualitas pelayanan jasa tergantung pada kemampuan 

perusahaan sebagai penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 

konsisten. Pengertian kualitas pelayanan yang dikemukakan American Society 

For Quality Control yang dikutip oleh Kotler dan Keller yang dialih bahasakan 

oleh Bob Sabran (2011:143) bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Pengertian lain menurut 

menurut Tjiptono dan Chandra (2011:164), konsep kualitas dianggap sebagai 
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ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa yang terdiri dari kualitas desain 

dan kualitas kesesuaian (conformance quality).  

Sedangkan penyebab kegagalan penyampaian jasa yang disebabkan oleh 

adanya gap (kesenjangan), Tjiptono (2011:80) mengidentifikasi lima gap 

(kesenjangan) yang mengungkapkan formula model kualitas pelayanan jasa yang 

diperlukan dalam pelayanan jasa. Model ini dijelaskan ada lima gap (kesenjangan) 

yang dapat menimbulkan kegagalan penyampaian jasa, kelima gap (kesenjangan) 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak mengetahui cara 

penyampaian jasa yang tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui 

bagaimana suatu jasa seharusnya di desain dan jasa pendukung atau sekunder 

apa yang diinginkan oleh pelanggan 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap pelanggan dan spesifikasi 

kualitas pelayanan jasa.  

Kadang kala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu yang 

jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas pelayanan jasa, kekurangan sumber daya, atau 

karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang 

terlatih, beban kinerja 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. 

Sering kali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan, resiko yang dihadapi oleh perusahaan 

adalah janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

5. Kensenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 

Gap (kesenjangan) ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau 

prestasi perusahaan dengan cara yang berlebihan, atau bisa juga keliru dalam 

mempresepsikan kualitas pelayanan jasa tertentu. 

 

Sumber : Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (2011:82) 

Gambar 2.1  

Model Gap Kualitas Pelayanan Jasa 
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Model dari kualitas pelayanan jasa tersebut dapat di tarik kesimpulan yaitu 

meliputi : 

1. Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa adalah hasil dari perbandingan 

antara harapan (sebelum menerima jasa) dengan pengalaman mereka (setelah 

menerima jasa). Jika harapan terpenuhi, maka mereka akan puas dan 

memiliki presepsi positif terhadap penyedia jasa, dan sebaliknya jika tidak 

terpenuhi maka akan tidak puas dan presepsi terhadap penyedia jasa akan 

negatif. 

2. Bila kinerja jasa melebihi harapan penerima jasa, mereka akan bahagia 

(melebihi dari sekedar puas). 

3. Penilaian pelanggan pada kualitas pelayanan jasa didasari oleh penyampaian 

jasa dan output dari jasa. 

4. Kualitas pelayanan jasa ada dua macam yaitu kualitas dari jasa yang normal 

dan kualitas dari deviasi jasa yang normal. 

5. Apabila timbul suatu masalah, perusahaan harus mampu meningkatkan 

kontaknya dengan para penerima jasa atau konsumen. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip Kualitas Jasa 

Perusahaan sebagai penyedia jasa harus mampu memenuhi enam prinsip 

uama kualitas jasa agar menimbulakan image yang baik bagi perusahaan penyedia 

jasa serta mampu melaksanakan kualitas yang baik dihadapan konsumen sebagai 

penerima jasa. Menurut Tjiptono (2011:75) terdapat enam prinsip pokok kualitas 

jasa diantaranya : 
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a. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan agar 

dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Tanpa adanya kepemimpinan dari 

manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya memiliki 

dampak kecil terhadap perusahaan. 

b. Pendidikan  

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan oprasional 

harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas 

sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan 

peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

c. Perencanaan 

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan 

suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus-

menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

e. Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan 
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karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, 

pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. 

f. Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward) 

Penghargaan dan pengakuan merupaka aspek yang penting dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu 

diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap 

orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi 

besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. 

 

2.3.3 Mengukur Kualitas Pelayanan Jasa 

 Menurut Kotler (2012:284) mengungkapkan terdapat lima faktor dominan 

atau penentu kualitas pelayanan jasa, kelima faktor dominan tersebut diantaranya 

yaitu : 

1. Berwujud (Tangible), yaitu berupa fisik, peralatan dan berbagai materi 

komunikasi yang baik. 

2. Empati (Emphaty), yaitu kesediaan karyawan dan  pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempatkan diri sebai pelanggan. Jika pelanggan 

mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar selalu terjaga hubungan 

harmonis, dengan menunjukan rasa peduli yang tulus. Dengan cara perhatian 

yang diberikan para pegawai dalam melayani dan memberika tanggapan atas 

keluhan para konsumen. 
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3. Cepat tanggap (Responsivness), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha 

untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta 

mendengar dan mengatasi keluhan konsumen. Dengan cara keinginan para 

pegawai dalam membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 

kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan benar, kesigapan para 

pegawai untuk ramah pada setiap konsumen, kesigapan para pegawai untuk 

bekerjasama dengan konsumen. 

4. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan, terpercaya, dan akurat, serta konsisten. Contoh dalam 

hal ini antara lain, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang 

terbaik, kemampuan pegawai dalam menangani kebutuhan konsumen dengan 

cepat dan benar, kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

baik sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. 

5. Kepastian (Assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen. Contoh dalam hal ini antara lain, 

pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menjalankan tugasnya, 

pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat memberikan kepercayaan kepada 

konsumen, pegawai memiliki keahlian teknis yang baik. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2011:68) terdapat delapan dimensi kualitas 

pelayanan jasa dan dapat digunakan sebagai kerangka dan perencanaan strategis 

dan analisis. Dimensi tersebut antara lain : 
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1. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti, misalnya 

kecepatan, konsumsi listrik, jumlah kapasitas yang dapat dipakai konsumen, 

kemudahan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa tersebut, dan 

sebagainya. 

2. Ciri-ciri keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior seperti AC, sound 

system, kursi meja, dan sebagainya. 

3. Keandalan (reliability), yaitu kemungkinan akan mengalami kerusakan atau 

gagal dipakai, misalnya komputer yang tidak sering mengalami kendala 

dalam proses penggunaan. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (condormance to specification) yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan ruangan penyedia jasa, 

apakah tersedia peralatan keamanan apabila terjadi sesuatu kejadian yang 

tidak diinginkan seperti kebakaran dan gempa bumi. 

5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk 

dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun ekonomis 

penggunaan komputer. 

6. Servicebility, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

diperbaiki, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk fisik 

yang menarik, model desain yang artistik, warna, dan sebagainya. 

8. Kualitas yang dipresepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 
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2.3.4 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Jasa Buruk 

Para penyedia jasa dalam menarik konsumen harus mampu memberikan 

kualitas jasa yang baik untuk di terima oleh konsumen. Namun di lain sisi, 

perusahaan sebagai penyedia jasa belum mampu melakukan hal tersebut 

disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi 

buruk. Menurut Gronross dalam Fandy Tjiptono (2011:175) faktor-faktor 

tersebut meliputi: 

1. Produksi dan konsumen yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability, artinya jasa 

produksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Beberapa kekurangan 

yang mungkin ada pada karyawan pemberi jasa dan dapat berpengaruh 

terhadap persepsi pelanggan pada kualitas jasa misalnya : 

a. Tidak terampil dalam melayani. 

b. Cara berpakaian tidak sesuai. 

c. Tutur katanya tidak sopan dan kurang menyenangkan. 

2. Intensitas tenaga kerja tinggi. 

Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang 

memadai. 

3. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak dapat 

memenuhinya. 

b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada 

pelanggan, misalnya yang berkaitan dengan perubahan prosedur atau 

aturan. 
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4. Mempermalukan semua pelanggan dengan cara yang sama karena pelanggan 

adalah manusia yang bersifat unik, karena memiliki perasaan dan emosi. 

5. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan. 

6. Visi bisnis jangka pendek. 

Visi jangka pendek seperti pencapaian target penjualan dan laba tahunan 

dapat merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. 

 

2.4 Loyalitas Pelanggan 

2.4.1 Pengertian Loyalitas 

 Pemahaman mengenai loyalitas pelanggan sendiri dapat diartikan berbeda 

sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan arti loyalitas konsumen itu sendiri. 

Menurut Oliver yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2010:128) mengungkapkan 

definisi loyalitas sebagai berikut : 

“Komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau 

jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi 

untuk menyebabkan perubahan perilaku.” 

 

Sedangkan menurut Oliver yang dikutip oleh Kotler dan Keller 

(2012:138) mendefinisikan loyalitas sebagai berikut : 

“Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau 

mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan 

meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi 

menyebabkan pelanggan beralih.” 
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Dari definisi mengenai loyalitas yang dikemukakan para ahli dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas yaitu suatu perilaku pembelian yang mengarah 

kepada suatu komitmen untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa 

di masa yang akan datang. 

 Tjiptono (2011:11) pun mengemukakan pendapat mengenai definisi dari 

loyalitas pelanggan sebagai berikut : 

“Loyalitas pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko, pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten.” 

 

Selanjutnya Griffin yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2010:129) 

mengemukakan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila 

memiliki pelanggan yang loyal adalah sebagai berikut : 

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang. 

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah. 

3. Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang (turn over konsumen) 

4. Keberhasilan cross selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa 

pelanggan yang lebih besar. 

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut (word of mouth) menjadi lebih positif. 

6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim 

garansi dan sebagainya). 
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2.4.2 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Loyalitas pelanggan lebih ditunjukan kepada suatu perilaku positif 

pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya pembelian ulang secara terus 

menerus. Karakteristik konsumen yang loyal menurut Griffin yang dikutip oleh 

Ratih Hurriyati (2010:130) antara lain : 

1. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchases). 

2. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchases across product and service lines). 

3. Merekomendasikan produk lain (Refers other). 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition). 

 

2.4.3 Tahapan Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Hill yang dikutip oleh Ratih Hurriyati (2010:132) membagi 

tahapan loyalitas pelanggan menjadi enam tahapan, yaitu : 

1. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang barang/jasa perusahaan. 

2. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki keutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahapan ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain (word 

of mouth) 
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3. Customers 

Pada tahapan ini, pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan, 

loyalitas pada tahapan ini belum terlihat. 

4. Clients 

Meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang dibutuhkan 

dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini berlangsung lama, 

dan mereka telah memiliki sifat retention. 

5. Advocates 

Pada tahapan ini, client secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli barang/jasa di 

perusahaan tersebut. 

6. Partners 

Pada tahapan ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan 

antara perusahaan dengan pelanggan, pada tahapan ini pula pelanggan berani 

menolak produk.jasa dari perusahaan lain. 

 

2.4.4 Jenis Loyalitas 

Perusahaan harus mengetahui jenis-jenis loyalitas karena loyalitas lebih 

ditujukan kepada perilaku yang ditunjukkan oleh konsumennya terhadap 

perusahaan. Jenis-jenis loyalitas pelanggan terdapat empat situasi kemungkinan 

loyalitas menurut Dick & Basu dalam Fandy Tjiptono (2011:488) adalah 

sebagai berikut : 
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1. No Loyalty 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama sikap 

yang lemah (mendekati netral) bisa terjadi bila suatu produk/jasa baru 

diperkenalkan dan atau pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unit produknya. Tantangan bagi pemasar tersebut adalah 

meningkatkan kesadaran (awereness) dan preferensi konsumen melalui 

berbagai strategi bauran promosi, seperti menyediakan kesempatan kepada 

konsumen untuk mencoba produk (bila kemungkinan), program diskon, 

kampanye promosi dan iklan yang menekankan pada manfaat produk/jasa 

yang jelas, iklan menggunakan public figure, dan sebagainya. Penyebab 

kedua berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang 

berkompetisi dipersipikasikan serupa/sama. Konsekuensinya, pemasar 

mungkin sangat sukar membentuk sikap yang positif/kuat terhadap produk 

atau perusahannya, namun ia bisa mencoba menciptakan spurious loyalty 

melalui pemilihan lokasi yang strategis, promosi yang agresif, meningkatkan 

shelf space untuk mereknya, dan lain-lain. 

2. Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relatif lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang yang 

kuat, maka yang terjadi adalah spurious loyalty atau captive loyalty. Situasi 

semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku, 

misalnya norma subyektif dan faktor situasional. Situasi ini bisa dikatakan 

pula inertia, dimana konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam 



40 

 

kategori produk dengan tingkatan rendah, sehingga pembelian ulang 

dilakukan atas dasar pertimbangan situasional, seperti familiaty (dikarenakan 

penempatan produk yang strategis pada rak pajangan; lokasi outlet jasa di 

pusat perbelanjaan atau persimpangan jalan yang ramai) atau faktor diskon. 

Dalam konteks produk industrial, pengaruh sosial (social influence) juga bisa 

menimbulkan spurious loyalty. 

3. Latent Loyalty 

Situasi loyalty tercemin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola pembelian 

ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para pemasar ini, 

disebabkan pengaruh faktor-faktor non-sikap yang sama kuat atau bahkan 

cenderung lebih kuat ketimbang sikap dalam menentukan pembelian ulang. 

4. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana konsumen bersikap positif terhadap produk/jasa atau penyedia 

produk/jasa bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

 

2.4.5 Mengukur Loyalitas Pelanggan 

Cara dalam mengukur konsumen yang loyal menurut Griffin yang dikutip 

oleh Ratih Hurriyati (2010:130) antara lain : 

1. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat purchases). 

2. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchases across product and service lines). 

3. Merekomendasikan produk lain (Refers other). 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition). 
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2.5 Hubungan Service Quality dengan Loyalitas Pelanggan 

Pelanggan yang puas dengan produk atau jasa yang digunakannya 

disebabkan oleh perusahaan yang terus meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan sehingga loyalitas akan timbul dari pelanggannya. Pada hakikatnya 

bisnis bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Oleh karena 

itu, hanya dengan memahami proses dan sikap pelanggan maka perusahaan dapat 

menyadari dan menghargai makna dari kualitas. 

Kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Tjiptono (2011:59) yaitu : 

“Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan.” 

 

Dengan terciptanya kepuasan pelanggan maka akan memberikan banyak 

manfaat bagi kedua belah pihak antara lain membina hubungan yang harmonis 

antara konsumen dengan perusahaan, memberikan dasar bagi pembelian ulang 

dan tercipnyanya konsumen yang loyal, serta membentuk komunikasi mulut ke 

mulut (word of mouth). 

Apabila kualitas pelayanan yang diterima oleh konsumen lebih baik atau 

sama dengan yang konsumen tersebut harapkan, maka konsumen cenderung akan 

mencoba kembali. 

Loyalitas yang didefinisikan oleh Tjiptono (2011:23) yaitu : 

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten.” 
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Dalam hal ini, para konsumen akan melakukan konsumsi/aktivitas yang 

sama dengan sebelumnya atau melakukan pemakaian jasa yang lebih besar lagi 

sehingga hubungan dengan konsumen yang bertahan lama untuk jangka panjang  

akan tercapai. Selain itu juga para konsumen akan cenderung menolak terhadap 

produk/jasa dari para pesaing, serta memberikan referensi mengenai produk 

perusahaan kepada orang lain. 

Tjiptono dan Chandra (2011:172) pun mengemukakan manfaat dari 

sebuah kualitas memiliki manfaat yang superior meliputi : 

1. Loyalitas pelanggan lebih besar. 

2. Pangsa pasar lebih besar. 

3. Harga saham lebih tinggi. 

4. Harga jual produk/jasa lebih tinggi. 

5. Produktivitas lebih besar. 

Adanya keterkaitan antara service quality terhadap loyalitas pelanggan 

diungkapkan oleh Zeithaml (2013:30) bahwa : 

“Customer loyalty depends on the level of customers services quality and 

the believe than there is positive correlation between customer service 

quality and customer loyalty.” 

 
Dari definisi di atas berarti bahwa loyalitas konsumen tergantung pada 

tingkatan dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mereka 

meyakini bahwa ada hubungan yang positif antara kualitas pelayanan dengan 

loyalitas konsumen. 
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Dari definisi tersebut pun terlihat adanya hubungan positif antara service 

quality terhadap loyalitas konsumen. Dengan peningkatan service quality yang 

dilakukan berkelanjutan oleh pihak perusahaan maka akan menimbulkan loyalitas 

dari para konsumennya terhadap perusahaan dan memberikan suatu dorongan 

kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam 

jangka ikatan seperti ini dapat membuat perusahaan untuk lebih memahami 

dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu Mengenai Service Quality dan Loyalitas 

Pelanggan 

Dalam meneliti mengenai hubungan service quality terhadap loyalitas 

pelanggan, sebelumnya ada beberapa peneliti yang sudah meneliti hal yang sama. 

Penelitian tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

1. Pengaruh Service 

Quality terhadap 

Loyalitas Konsumen 

PT. Adira Dinamika 

Multi Finance 

Cabang Bandung I. 

Service Quality berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen 

PT. Adira Finance dengan kontribusi 

pengaruh yang diberikan sebesar 61,2% 

sedangkan sebanyak 39,8% sisanya 

merupakan besar kontribusi pengaruh 

dari faktor lain yang tidak diteliti. 

R Reza 

Mahardika 

Putra, 

Widyatama, 

2015, Bandung. 

2. Pengaruh Kualitas 

Produk dan Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Loyalitas Pengguna 

Kartu Indosat IM3 di 

Bandung 

Beradasarkan uji hipotesis secara 

simultan (Uji Statistik F) hasil yang 

diperoleh dari perbandingan F hitung 

(66,037) lebih besar sama dengan F tabel 

(3,20) menunjukan Kualitas Produk dan 

Kualitas Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

secara simultan. 

Aditya Pratama, 

Widyatama, 

2014, Bandung. 
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No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Sumber 

3. Pengaruh Service 

Quality terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

dengan Customer 

Satisfication sebagai 

Variabel Intervening 

pada Ritel Bioskop 

The Premiere 

Surabaya 

Tidak terdapat pengaruh antara 

kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas konsumen, dan terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

variabel service quality terhadap 

kepuasan pelanggan, serta service 

quality terhadap loyalitas konsumen. 

Riswanto 

Budiono Jimanto 

dan Yohanes 

Sondang Kunto, 

Universitas 

Kristen Petra, 

2014, Surabaya 

4. Pengaruh Kualitas 

Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

dalam Membentuk 

Loyalitas Pelanggan 

Terdapat pengaruh yang kuat dan 

positif antara kualitas pelayanan KFC 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI yang ditunjukan 

oleh nilai sebesar 91% variabel 

loyalitas pelanggan yang dapat 

dijelaskan oleh variabel kualitas 

layanan, sedangkan sisanya sebesar 

9% dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar kualitas pelayanan. 

Dwi Aryani dan 

Febrina Rosinta, 

Universitas 

Indonesia, 

Depok, 2010. 

5. Analisa Pengaruh 

Kualitas Layanan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan di Laundry 

5ASEC Surabaya. 

Diketahui variabel reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, 

dan tangibles berpengaruh secara 

serentak dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan laundry 5ASEC di 

Surabaya. 

Ellys Cornelia, 

Nancy Veronica, 

Endo Wijaya 

Kartika, Thomas 

S. Kaihatu, Petra, 

2008, Surabaya 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Tujuan suatu perusahaan berorientasi kepada loyalitas pelanggan karena 

loyalitas pelanggan dapat diciptakan melalui pelayanan yang diberikan suatu 

perusahaan kepada pelanggan. Loyalitas pelanggan menjadi aspek yang sangat 

bernilai bagi perusahaan demi menjaga keberlangsungan eksistensi perusahaan di 

masa yang akan datang. 

American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh Kotler dan 

Keller (2012:6) yang diterjemahkan oleh Benyamin Molan adalah sebagai 

berikut : 

 



45 

 

“Suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya.” 

 

Adapun pengertian kualitas pelayanan jasa yang dikemukakan oleh Kotler 

dan Keller (2012:214) yaitu sebagai berikut : 

“Any act or performance that one party can offer another that is 

essensially intangible and does not result in the ownership of anything. 

It’s production may not be tied to a physical product.” 

 
Kotler dan Keller mengemukakan pendapat mengenai definisi dari kualitas 

pelayanan jasa adalah sebuah aktivitas, manfaat atau kinerja yang ditawarkan oleh 

satu pihak ke pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun dimana dalam produksinya dapat terikat maupun 

tidak dengan produk fisik. 

Sedangkan kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Tjiptono 

(2011:59) yaitu kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

Menurut Kotler (2012:284) terdapat lima faktor utama kualitas pelayanan 

jasa yaitu sebagai berikut : 

a. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 
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c. Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau 

keragu-raguan. 

d. Emphaty (perhatian), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

konsumen. 

e. Tangibles (bukti fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi. 

Tangible

Emphaty

Reliability

Responsiviness

Assurance

Loyalitas

Pelanggan

SERVICE QUALITY

 

Gambar 2.2  

Kerangka Pemikiran 

 

Kualitas jasa yang diberikan perusahaan kepada konsumen akan 

menjadikan konsumen merasa puas dan akan menggunakan jasanya kembali 

sampai konsumen tersebut loyal. 
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2.8 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka terbentuklah hipotesis 

sebagai berikut: Service Quality yang terdiri atas Tangible, Emphaty, Reliability, 

Responsivness, dan Assurance memiliki pengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan 

PT. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus Pada Kereta Api Bisnis Argo 

Parahyangan). 


