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                                                        BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1    Kepuasan Pelanggan 

2.1.1     Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis” 

(artinya cukup baik, memadai) dan “factio” (artinya melakukan atau 

membuat).Secara sederhana, kepuasan dapat diartikan sebagai 

‘upaya pemenuhan sesuatu’ atau ‘membuat sesuatu memadai’ 

(Tjiptono, 2005:349).Sedangkan menurut Engel (1990:23) kepua-

san adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap hasil suatu jasa dan 

harapan-harapannya.Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja 

dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan akan 

tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan 

merasa amat puas atau senang. Dalam kaitan itu, maka faktor 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) menjadi elemen pent-

ing dalam memberikan atau menambah nilai bagi pelanggan. 
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Lebih lanjut Oliver (dalam Wati Setiasih, 2006:16), 

mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. 

Pakar lain mengatakan bahwa kepuasan merupakan respon sikap 

individu terhadap penilaian yang didasarkan pada kognitif dan di-

pengaruhi faktor emosi (Crow et al : 2003). Sedangkan Kotler dan 

Keller (2012:150) bahwa kepuasan adalah perasaan seseorang 

kesenangan atau kekecewaan yang dihasilkan dari membandingkan 

kinerja produk yang dirasakan dengan harapan. 

 Menurut Kotler (2001: 13), kepuasan pelanggan adalah 

suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan 

harapan pembeli. Sedangkan menurut Yamit (2005:78) kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil avaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. 

 

2.1.2 Cara Meningkatkan Kepuasan Konsumen 

Terdapat pendekatan dan cara-cara yang dapat digunakan 

untuk membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan. 



 

Page | 17  
 

Berry dan Parasuraman (1993) mengungkapkan pendekatan terse-

but antara lain: 

a. Mencoba untuk menghilangkan kesenjangan yang mungkin 

terjadi dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. 

b. Membuat dan menjalankan komitmen perusahaan dalam men-

jalankan usahanya dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

kinerja. 

c. Mencoba untuk mau mendengar keluhan dari konsumen. 

Menurut Schnaars (1991) mengemukakan beberapa cara 

yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, yaitu: 

1. Building relationship with customer 

Membina hubungan dengan pelanggan yaitu hubungan 

transaksi antar perusahaan dan pelanggan yang berkelanjutan, 

tidak berakhir setelah transaksi selesai. Dengan kata lain, dijalin 

suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus 

menerus sehingga diharapkan terjadi bisnis yang berulang (re-

peat business). 
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2. Superior customer service 

Memberikan pelayanan yang lebih baik yaitu perus-

ahaan menawarkan pelayanan yang lebih baik pada jasa yang 

diberikan. Perusahaan dengan pelayanan yang superior akan 

memraih laba yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi pula dibanding pesaingnya yang memberikan pela-

yanan inferior. 

3. Unconditional guarantee 

Memberikan garansi yang tidak bersyarat. Garansi akan 

mampu menjanjikan kualitas prima dan kepuasan pelanggan. 

Fungsi utama garansi adalah untuk mengurangi resiko kerugian 

pelanggan sebelum dan sesudah pembelian sekaligus men-

syaratkan perusahaan mamapu memebrikan yang terbaik serta 

akhirnya meraih kesetiaan pelanggan. 

4. Efficient complaint handling 

Menangani keluhan dengan efisien memiliki empat 

cara yang penting untuk dilaksanakan, yaitu: 
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a) Empati terhadap pelanggan yang marah.  

Dalam menghadapi pelanggan yang marah, perusahaan 

sebaiknya bersikap empati sehingga perusahaan perlu melu-

angkan waktu dan mendengarkan keluahan mereka dan me-

mahami situasi yang dirasakan pelanggan tersebut. 

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan.  

Kecepatan meruapakan hal yang penting dalam pe-

nanganan keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera di-

tanggapi, maka rasa tidak puas pelanggan akan menjadi per-

manen dan tidak dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan 

ditanggapi dengan cepat maka akan segera ada penanganan 

yang kemungkinan akan membuat konsumen senang karena 

keluhannya diperhatikan kemungkinan besar konsumen akan 

menjadi pelanggan kembali dan menjadi konsumen yang setia. 

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan 

atau keluhan.  

Perusahaan harus memperhatikan situasi yang di-

harapkan dalam penyelesaian masalah atau keluhan yang 
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memungkinkan adanya win-win solution yang harus realitistis, 

adil dan proporsional,sehingga dimungkinkan kondisi yang 

menguntungkan perusahaan dan pelangganya. 

d) Kemudahan perusahaan untuk menghubungi perusahaan.  

Adanya metode yang mudah dan murah sangat dibu-

tuhkan bagi pelanggan untuk mampu menyampaikan komen-

tar, saran, kritik dan pertanyaan serta keluhannya. 

2.1.3 Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

George dan Jones (2002) mengatakan bahwa determinan 

yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya: 

a. Kepribadian (personality),  

Kepribadian sebagai karakter yang melekat pada diri seseorang 

seperti perasaan, pemikiran, dan perilaku adalah determinan 

utama yang menunjang setiap orang yang berpikir dan merasa-

kan mengenai pekerjaan atau kepuasan kerjanya. 

b. Situasi kerja (work situation),  

Sumber dari kepuasan kerja yang paling berpengaruh adalah 

situasi dari lingkungan kerja itu sendiri, seperti:  
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1. Seberapa menarik atau seberapa membosankan tugas yang 

diberikan.  

2. Orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti 

pelanggan, bawahan, dan supervisor.  

3. Suasana sekeliling tempat kerja, seperti tingkat ke-

bisingan, keramaian, dan temperatur udara.  

4. Bagaimana organisasi merancang kondisi kerja, seperti 

jumlah jam kerja, kenyamanan kerja, dan keadilan dalam 

pemberian gaji dan fasilitas lainnya 

c. Pengaruh sosial (social influence)  

Determinan terakhir dari kepuasan kerja adalah pengaruh so-

sial atau pengaruh sikap dan perilaku pegawai. Rekan kerja, 

budaya kerja, dan gaya hidup pegawai berpotensi untuk 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. 

d. Nilai (values). 
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Nilai (values) berpengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja ka-

rena nilai mencerminkan keyakinan pegawai atas hasil kerjan-

ya dan tata cara pegawai harus berperilaku di tempat kerjanya. 

2.1.4 Indikator Kepuasan Kerja 

Luthans (2006) menyatakan bahwa ada enam dimensi da-

lam kepuasan kerja, yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri, sejauhmana tugas kerja dianggap 

menarik dan memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, 

dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh 

pengalaman dan peningkatan kemampuan dan menerima 

tanggungjawab selama kerja.  

b. Gaji atau upah, yaitu jumlah yang diterima meliputi besar 

gajinya, kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan.  

c. Kesempatan promosi, yaitu yang berhubungan dengan masalah 

kenaikan jabatan, kesempatan untuk maju dan pengembangan 

karir.  

d. Pengawasan, yaitu termasuk didalamnya hubungan antara kar-

yawan dengan atasan, pengawasan kerja dan kualitas kerja.  
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e. Rekan kerja, yaitu sejauhmana hubungan sesama karyawan.  

f. Kondisi kerja, yaitu yang menyangkut dengan suasana kerja 

yaitu peralatan kerja, ventilasi, tata ruang dan sebagainya 

Pendapat lain yang dinyatakan oleh Manurung (2009:45) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan terdapat 4 dimensi, yaitu: 

Expectation, Performance, Comparison, Confirmation/ Disconfir-

mation.  

1. Expectations. Pemahaman mengenai kepuasan konsumen 

dibangun selama fase prapembelian melalui proses pengambi-

lan keputusan yang dilakukan oleh konsumen.  

2. Performance. Selama mengkonsumsi suatu produk, konsumen 

menyadari kegunaan produk aktual dan menerima kinerja 

produk tersebut sebagai dimensi yang penting bagi konsumen. 

3. Comparison. Setelah mengkonsumsi, terdapat adanya harapan 

prapembelian dan persepsi kinerja aktual yang pada akhirnya 

konsumen akan membandingkan keduanya. 

4. Confirmation/disconfirmation. Hasil dari perbandingan terse-

but akan menghasilkan confirmation of expectation, yaitu keti-
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ka harapan dan kinerja berada pada level yang sama atau akan 

menghasilkan disconfirmation of expectation, yaitu jika kinerja 

aktual lebih baik  atau kurang dari level yang diharapkan. 

2.2 Customer Value 

2.2.1 Pengertian Customer Value 

Menurut Kotler dan Keller (2012:147) Customer-Perceived 

Value (CPV) adalah selisih antara evaluasi pelanggan dari semua 

manfaat yang dirasakan dan semua biaya yang di keluarkan. Se-

dangkan menurut Best dalam Sumarwan (2010:30) nilai pelanggan 

merupakan benefit yang diperolah pelanggan dikurangi biaya pem-

belian.  

Sedangkan menurut Roig et al,( 2009) dalam Razavi, et, al 

(2012:30) mendefinikasn nilai konsumen sebagai sebuah variabel 

yang dibentuk dengan dua bagian, satu dari keuntungan yang 

diterima (economic, social dan relational) dan yang kedua dari 

kepuasan yang dibuat (price, time, effort, risk dan convenience) 

oleh konsumen.  
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Menurut Woodruff (1997:142), Customer Value adalah 

pilihan yang dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut 

produk dan jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari 

penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen 

ketika menggunakan produk. 

Menurut Slywotzky dalam Tjiptono (2005:144), customer 

value didasarkan pada perspektif pelanggan atau organisasi ber-

sangkutan, dengan mempertimbangkan keinginan dan keyakinan 

pelanggan dari pembelian dan penggunaan suatu produk atau jasa. 

Zeithaml dalam Tjiptono (2005:145), mendefinisikan nilai pelang-

gan sebagai penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas se-

buah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima 

dan apa yang diberikan. Sedangkan Tjiptono (2005:296) juga 

mendefenisikan nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang ter-

jalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan 

menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bah-

wa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah. 
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2.2.2 Penciptaan Nilai Pelanggan 

Menurut Best dalam Sumarwan, dkk(2010: 33), bahwa nilai 

pelanggan dapat diciptakan melalui beberapa pendekatan, yaitu: 

1. Biaya daur hidup dan penciptaan nilai 

Bagi nilai ekonomi superior, pelanggan harus mem-

peroleh keuntungan ekonomi diatas daur hidup 

pengguna.Terdapat enam sumber utama biaya siklus hidup 

yang menciptakan nilai yaitu harga yang dibayarkan, biaya 

penggunaan, biaya pemeliharaan, biaya kepemilikan, serta 

biaya pembuangan. 

2. Harga kinerja dan penciptaan nilai 

Walaupun nilai ekonomis menyediakan dasar yang 

kuat untuk menciptakan nilai pelanggan berdasarkan biaya 

tetapi terdapat aspek-aspek kinerja produk yang lebih sulit di-

hitung dalam pembiayaan total pembelian.Kinerja dapat juga 

meliputi fitur-fitur dan fungsi-fungsi produk yang tidak 

menghemat uang tetapi meningkatkan pemakaian sehingga 

menciptakan nilai pelanggan. 
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3. Benefit yang dipersepsikan dan penciptaan nilai 

Nilai relatif kinerja harga dan nilai ekonomi mem-

berikan ukuran yang terbaik mengenai nilai pelanggan tetapi 

evaluasi pelanggan terhadap produk sering melampaui ukuran 

kinerja harga dan ekonomis.Persepsi pelanggan tentang kuali-

tas layanan, reputasi merek, dan biaya-biaya lain selain harga 

juga mempengaruhi nilai pelanggan.Setelah diketahui persepsi 

manfaat dan persepsi biaya secara keseluruhan maka selisihnya 

merupakan nilai pelanggan yang dipersepsikan. 

4. Benefit pelanggan 

Sebelum dapat menentukan keseluruhan nilai pelang-

gan yang diciptakan, perlu ditentukan biaya-biaya pembelian 

yang dipersepsikan. Posisi daya saing perusahaan terkait 

dengan pelayanan yang dipersepsikan lebih tinggi dari pada 

kompetitor yang pada gilirannya akan meningkatkan total 

biaya pembelian yang dipersepsikan. Apabila persepsi 

mengenai total biaya pembelian dan total manfaat telah di-
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peroleh maka perusahaan dapat mengevaluasi tingkat nilai 

yang tercipta untuk pelanggan. 

5. Benefit emosional dan penciptaan nilai 

Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik dan 

psikologis.Setelah kebutuhan fisik terpenuhi maka manusia 

memerlukan kebutuhan psikologi seperti hubungan yang 

hangat, afiliasi, status, pengakuan, dihormati, kegembiraan, 

semangat, dan pemenuhan diri. Kebutuhan psikologis dapat di-

layani dengan membeli produk yang menawarkan se-

rangkaian benefit emosional yang konsisten dengan kebutuhan 

itu karena banyak produk memiliki personalitas dengan makna 

psikologis. 

2.2.3 Indicator Customer Value 

Persepsi tentang nilai pelanggan dapat diukur dari nilai 

produk, nilai pelayanan, nilai personil, dan nilai citra (Kotler & 

Armstrong, 2001:296). 
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Menurut Chodury, Reardon, dan Srivasta dalam Istijanto 

(2009:202), customer value (nilai pelanggan) terdiri dari pelayanan, 

kualitas produk, suasana ritel, kenyamanan dan harga.  

Menurut Sweeny dkk dalam Tjiptono (2005:298), nilai 

pelanggan terdiri dari empat dimensi, yaitu : 

a. Emotional value, utilitas yang bersal dari perasaan atau 

afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkon-

sumsi produk.  

b. Social value, utilitas yang didapat dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial kon-

sumen.  

c. Quality/performance value, utilitas yang didapat dari 

produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya 

jangka panjang.  

d. Price/value of money, utilitas yang diperoleh dari per-

sepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari suatu 

produk atau jasa. 
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2.3 Kualitas Pelayanan 

2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Gasperz yang dikutip oleh Riduwan (2007:248) 

kualitas pada dasarnya dapat mengacu kepada pengertian pokok 

yaitu : 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, 

baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan 

atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan 

dengan demikian memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk ini,  

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari 

kekurangan atau kerusakan 

Sedangkan menurut Ibrahim (2000:1), kualitas adalah suatu 

strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang me-

menuhi kebutuhan dan kepuasan internal dan eksternal.Strategi ini 

menggunakan kemampuan sumber daya manajemen, modal dan 

teknologi, peralatan, material sistem dan manusia untuk 
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menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah bagi manfaat serta 

memberi keuntungan kepada para pemegang saham. 

Selanjutnya untuk mengetahui definisi dari pelayanan Ko-

tler (1994:464) mendefinisikan pelayanan sebagai: 

” A service is any act performance that one party can offer 

to another that is essentially intangible and does not result in the 

ownership of anything. Its production may or may not be tied to 

physical product.” 

Jasa merupakan aktivitas atau manfaat yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud 

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Sedangkan menurut Gronroos (1990) seperti yang dikutip 

Gustafsson dan Johnson (2003 : 4), pelayanan adalah : 

“A service is an activity or series of activities of more or 

less intangible nature normally, but not necessarily, take place in-

teraction between the customer and service employee and/or 

physicl resource or goods and/or systems of the service provider, 

which are provided as solution to customer problems.” 
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Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan, 

dan mengurus penyelesaian kebutuhan seseorang atau sekelompok 

anggota organisasi. Dalam pengertian pelayanan tersebut terkan-

dung suatu kondisi atau suatu keterampilan keahlian di bidang ter-

tentu.Berdasarkan keterampilan dan keahlian tersebut, pihak yang 

melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan ter-

tentu sehingga mampu memberikan bantuan dalam menjelaskan 

suatu keperluan, kebutuhan individu atau organisasi. 

Selanjutnya Kotler dan Keller (2012:153) menyatakan 

kualitas pelayanan adalah totalitas fitur dan karakteristik dari suatu 

produk atau jasa yang menanggung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.Sedangkan 

menurut Tjiptono (2008:121) bahwa kualitas pelayanan adalah se-

bagai ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 
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2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001:148), ter-

dapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, 

yaitu:  

a. Pelayananan yang diharapkan (expected service)  

Pelayanan yang diharapkan berarti konsumen 

menginginkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan apa 

yang dikeluarkan oleh konsumen bagi perusahaan. 

b. Pelayanan yang diterima (perceived service) 

Pelayanan yang diterima berarti konsumen berangga-

pan bahwa setiap pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan 

jasa pada dirinya memberikan kesan yang positif dan baik bagi 

konsumen. 

2.3.3 Indikator Kualitas Pelayanan 

Dekker (2001:14) pada dasarnya sistem kualitas modern itu 

dibagi menjadi tiga yaitu kualitas desain, kualitas konfirmasi dan 

kualitas layanan. Lebih jelasnya diuraikan bahwa: 
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1. Kualitas desain, pada dasarnya mengacu kepada aktivitas yang 

menjamin bahwa jasa baru atau jasa yang dimodifikasi, 

didesain sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dan 

harapan pelanggan serta secara ekonomis layak untuk dik-

erjakan. Dengan demikian, kualitas desain adalah kualitas yang 

direncanakan. Kualitas desain itu akan menentukan spesifikasi 

jasa dan merupakan dasar pembuatan keputusan yang berkai-

tan dengan pelayanan, spesifikasi penggunaan, serta pelayanan 

purna jual. Kualitas desain pada umumnya merupakan 

tanggungjawab pada Bagian Riset dan Pengembangan (R&D), 

Rekayasa Proses (Process Engineering), Riset Pasar (Market 

Research) dan bagian-bagian lain yang berkaitan.  

2. Kualitas Konformansi mengacu kepada pembuatan jasa atau 

pemberian jasa layanan yang memenuhi spesifikasi yang telah 

ditentukan sebelumnya pada tahap desain itu. Dengan 

demikian kualitas konformansi menunjukkan tingkat sejau-

hmana jasa yang dibuat memenuhi atau sesuai dengan spesifi-

kasi jasa. Pada umumnya, bagian-bagian jasa, perencanaan dan 
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pengendalian jasasi, pembelian dan pengiriman memiliki 

tanggungjawab utama untuk kualitas konformansi itu.  

3. Kualitas pemasaran dan pelayanan purna jual berkaitan dengan 

tingkat sejauhmana dalam menggunakan jasa itu memenuhi 

ketentuan-ketentuan dasar tentang pemasaran, pemeliharaan 

dan pelayanan purna jual. 

Terdapat dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman 

et. al, (1985) dalam Agung (2012:99-100) adapun faktor tersebut 

meliputi: 

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yitu konsistensi kerja 

(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependa-

biliy). Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara 

tapat semenjak saat pertama (right the first time). Selain itu ju-

ga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi 

janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jad-

wal yang disepakati. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan 

untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 
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3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan 

memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar 

dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal 

ini berarti lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu 

menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi perus-

ahaan dihubungi, dan lain — lain. 

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan yang dimiliki para contact personal (seperti 

resepsionis, operator telepon, dan lain-lain). 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada 

pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami serta setia 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Credibility, yaitu sift jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup name perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik 

pribacli contact per,sonel, dan interaksi dengan pelanggan. 

8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu raguan. 

Aspek. Aspek ini meliputi keamanan secara fisik (physical 
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safety), keamanan finansial (physical safety), keamanan finan-

sial (financial safety), dan kerahasiaan (confidentiality). 

9. Undersinding/Knowing the customer, yaitu usaha untuk me-

mahami kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berup fasilitas fisik, 

peralatn yang digunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya 

kartu kredit plastik). 

Selanjutnya Parasuraman et al, (1988) dalam Agung 

(2012:99-100) merangkum sepuluh dimensi menjadi lima dimensi 

pokok. Kelima dimensi pokok tersebut meliputi: 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengka-

pan, pegawai, dan saran komunikasi.  

2. Keandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap.. 
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4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf 

bebas dari bahaya, resiko atau keragu raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kualitas pelayanan, Nilai pelanggan ter-

hadap kepuasan pelanggan telah banyak dilaksanakan oleh 

penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Wan-I LeedanChi-Lung Lee (2011) dengan judul penelitian An In-

novative Information And Relationship Between Service Quality, 

Customer Value, Customer Satisfaction, And Purchase Intention. 

Wan-I LeedanChi-Lung Lee (2011)melakukan penelitian tentang 

kualitas pelayananberpengaruh terhadap kepuasan pelanggandime-

diasi oleh Nilai pelanggan. Adapun Service qualiyberpengaruh ter-

hadap customer valuedengan Nilai koefisien 0.900 dan p value 

0.000 dan customer value berpengaruh terhadap customer satisfac-
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tion dengan Nilai koefisien 0.957 dan p value 0.000 dan sercive 

quality berpengaruh terhadap customer satisfaction  dengan Nilai 

koefisien 0.537 dan p value 0.044 

Penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian yang dil-

akukan oleh Hanny N. Nasution, Felix T. Mavondo, (2015) dengan 

judul penelitian The Impact Of Service Quality On Customer Value 

In The Hotel Industry. Menurut Hanny N. Nasution, Felix T. Ma-

vondo, (2015) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap nilai 

pelanggan.Service quality berpengaruh terhadap customer satisfac-

tiondengan Nilai F hitung service quality terhadap reputation for 

quality138.631, service quality terhadap value for money113.827 

dan service quality terhadap prestige51.765. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Grégory Bressolles dan 

François Durrieu(2014) dengan judul penelitian Service quality, 

customer value and satisfaction relationship revisited for online 

wine websites.Grégory Bressolles dan  François Durrieu(2014) 

menyatakan service qualiyberpengaruh terhadap customer valuedan 
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customer valueberpengaruh terhadap customer satisfactiondan ser-

vice quality berpengaruh terhadap customer satisfaction. 

Penelitian yang dilakukan oleh Seyed Mostafa Razavi, 

Hossein Safari, Hessam Shafiem dan Kobra khoram(2012) dengan 

judul penelitian Relationships among Service Quality, Customer 

Satisfaction and CustomerPerceived Value: Evidence from Iran's 

Software Industry. Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari, Hessam 

Shafiem dan Kobra khoram(2012) melakukan penelitian tentang 

kualitas pelayananberpengaruh terhadap kepuasan pelanggandime-

diasi oleh Nilai pelanggan. Adapun hasil penelitiannya menyatakan 

Service qualiy berpengaruh terhadap customer valuedengan Nilai t 

value 0.58 dan customer valueberpengaruh terhadap customer satis-

faction dengan Nilai t value 0.15 dan service quality berpengaruh 

terhadap customer satisfactiondengan Nilai t value 0.67. 

Penelitian tersebut didukung pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Connie Chang, dan Yu-Hsu Sean Hsu(2013) dengan 

judul penelitian Assessing The Effect Of Perceived Value, Service 

Quality And CustomerSatisfaction In The Online Travel Industry. 
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Connie Chang, dan Yu-Hsu Sean Hsu(2013)dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepua-

san pelanggan dimediasi oleh Nilai pelanggan. Adapun hasil 

penelitiannya menyatakan service qualiy berpengaruh terhadap cus-

tomer value dan customer value berpengaruh terhadap customer 

satisfaction dan service quality berpengaruh terhadap customer sat-

isfaction. 

Berikut tabel yang menjelaskan tetang penelitian terdulu 

yang dibahas secara singkat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 



 

Page | 42  
 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

1  Wan-I Lee_ 

and Chi-

Lung Lee, 

2011 

An Innovative 

Information And 

Relationship 

Between Service 

Quality, 

Customer Value, 

Customer 

Satisfaction, 

And Purchase 

Intention 

Service qualiy berpengaruh 

terhadap customer value 

dengan Nilai koefisien 0.900 

dan p value 0.000 dan 

customer value berpengaruh 

terhadap customer satisfaction 

dengan Nilai koefisien 0.957 

dan p value 0.000 dan sercive 

quality berpengaruh terhadap 

customer satisfaction  dengan 

Nilai koefisien 0.537 dan p 

value 0.044 

 

2  Hanny N. 

Nasution, 

Felix T. 

Mavondo, 

2015 

The Impact Of 

Service Quality 

On Customer 

Value In The 

Hotel Industry 

Service quality berpengaruh 

terhadap customer satisfaction  

dengan Nilai F hitung service 

quality terhadap reputation for 

quality 138.631, service 

quality terhadap value for 

money 113.827 dan service 

quality terhadap prestige 
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No Peneliti Judul Hasil 

51.765. 

3  Grégory 

Bressolles 

dan  

 François 

Durrieu, 

2014 

  Service quality, 

customer value 

and satisfaction 

relationship 

revisited for 

online wine 

websites 

Service qualiy berpengaruh 

terhadap customer value dan 

customer value berpengaruh 

terhadap customer satisfaction 

dan service quality 

berpengaruh terhadap 

customer satisfaction   

4 Seyed 

Mostafa 

Razavi, 

Hossein 

Safari, 

Hessam 

Shafiem dan 

Kobra 

khoram, 

Relationships 

among Service 

Quality, 

Customer 

Satisfaction and 

Customer 

Perceived Value: 

Evidence from 

Iran's Software 

Service qualiy berpengaruh 

terhadap customer value 

dengan Nilai t value 0.58 dan 

customer value berpengaruh 

terhadap customer satisfaction 

dengan Nilai t value 0.15 dan 

sercive quality berpengaruh 

terhadap customer satisfaction  

dengan Nilai t value 0.67 
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No Peneliti Judul Hasil 

2012 Industry 

5 Connie 

Chang, dan 

Yu-Hsu Sean 

Hsu, 2013 

Assessing The 

Effect Of 

Perceived Value, 

Service Quality 

And Customer 

Satisfaction In 

The Online 

Travel Industry 

Service qualiy berpengaruh 

terhadap customer value dan 

customer value berpengaruh 

terhadap customer satisfaction 

dan service quality 

berpengaruh terhadap 

customer satisfaction   

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menerangkan bah-

wa quality service berpengaruh positif terhadap customer satisfac-

tion dan quality service berpengaruh pada customer value serta cus-

tomer value berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. 

2.5 Paradigma Konseptual dan Hipotesis 

2.5.1 Paradigma Konseptual 

Kepuasan pelanggan adalah sasaran yang harus dicapai oleh 

perusahaan dalam meningkatkan reputasi perusahaan di mata kon-

sumen.selain itu, keuasan pelanggan merupakan persepsi konsumen 
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atas pelayanan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam melayani 

konsumen. Menurut Kotler (2001: 13), kepuasan pelanggan adalah 

suatu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan 

harapan pembeli. Sedangkan menurut Yamit (2005:78) kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil avaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah 

kualitas pelayanan. Kulitas pelayanan merupakan persepsi pelang-

gan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk 

atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Menurut Bitner and Hubbert (1994) kualitas pelayanan 

adalah kesan pelanggan secara keseluruhan tentang organisasi dan 

pelayanan. Ketika kesan pelayanan yang ditampilkan perusahaan 

baik makan kepuasan konsumen akan tercipta.  

Konsep dan teori mengenai kepuasan pelanggan telah 

berkembang pesat dan telah mampu diklasifikasikan atas beberapa 

pendekatan.Salah satu pendekatan yang paling populer yang 

berhubungan dengan kepuasan pelanggan adalah teori The Expec-
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tancy Disconfirmation Model dari Zeithaml (1990:167). Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada model di bawah ini: 

 

Gambar 2.1 

Model Expectancy Disconfirmation 

Teori ini menekankan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

ditentukan oleh suatu proses evaluasi pelanggan, dimana persepsi 

tersebut mengenai hasil suatu jasa atau jasa dibandingkan dengan 

standar yang diharapkan. Proses inilah yang disebut dengan proses 

diskonfirmasi.  

Faktor lain yang menyebabkan konsumen puasa adalah 

Nilai pelanggan terhadap jasa atau produk yang dihasilkan atau dil-
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akukan perusahaan. Nilai pelanggan berkenaan dengan apa yang 

didapatkan pelanggan dengan apa yang diberikan pelanggan 

(Heskett et al.,1994). Ketika perusahaan memberikan pelayanan 

yang tinggi pada pelanggan maka Nilai pelanggan akan timbul da-

lam diri konsumen, Nilai pelanggan inilah yang membuat kepuasan 

pelanggan. Menurut Fornell et al., (1996) dua hal yang menentukan 

kepuasan pelanggan yaitu perceived qualitydan perceived value. 

Berikut pradigma konseptual tentang kualitas pelayanan ber-

pengaruh terhadap Nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan, serta 

nilai pelanggan berpengarh terhadap kepuasan pelanggan. 

 

Gambar 2.2 
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Paradigma Konseptual 

Berdasarkan pradigma konseptual tersebut Kualitas Nilai 

pelanggan atau persepsi Nilai pelanggan dan kualitas pelayanan 

menjadi factor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.Artinya 

kepuasan pelanggan akan tercipta jika Nilai pelanggan terbangun di 

benak konsumen dan kualitas pelayanan yang dilakukan karyawan 

perusahaan. 

2.5.2 Hipotesis 

2.5.2.1 Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2001: 13), kepuasan pelanggan adalah sua-

tu tingkatan dimana perkiraan kinerja produk sesuai dengan hara-

pan pembeli. Sedangkan menurut Yamit (2005:78) kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purna beli atau hasil avaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan 

pelanggan tercipta oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pe-

rusahaan terhadap konsumen.Ketika konsumen merasa mendapat-

kan kesan yang positif atas kulitas pelayanan maka konsumen me-

rasa dirinya puas.Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 
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kepuasan konsumen, karena kuliatas pelayanan berkaitan apa yang 

dilakukan perusahaan kepada konsumen jika yang dilakukan perus-

ahaan baik maka konsumen akan puas namun jika yang dilakan jel-

ek amakan konsumen akan tidak puasa dengan pelayanan yang 

diberiakan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wan-I 

Lee_ and Chi-Lung Lee (2011), Grégory Bressolles dan François 

Durrieu(2014), Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari, Hessam 

Shafiem dan Kobra khoram(2012) dan Connie Chang, dan Yu-Hsu 

Sean Hsu(2013)bahwakualitas pelayanan berpengaruh positif pada 

kepuasan pelanggan, artinya semakin baik kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh konsumen maka semakin tinggi pula kepuasan kon-

sumen. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis se-

bagai berikut: 

H 1 : kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan Telkom Property (PT Graha Sarana Duta) Kota 

Bandung. 
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2.5.2.2 Nilai Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan 

Menurut Woodruff (1997) Nilai pelanggan terjadi ketika 

pelanggan melakukan evaluasi sebelum pembelian, sedangkan 

menurut Oliver (1997) bahwa kepuasan terjadi setelah konsumen 

melakukan evaluasi terhadap pembelian mereka. Artinya kepuasan 

pelanggan itu tercipta setelah adanya evaluasi atas pembelian yang 

mereka lakukan ketika pembelian yang mereka lakukan meberikan 

kesan yang positif maka Nilai pelanggan akan timbul dalam benak 

konsumen, Nilai inilah yang membuat kepuasan pelanggan ada. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wan-I 

Lee_ and Chi-Lung Lee (2011),  Grégory Bressolles dan François 

Durrieu(2014), Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari, Hessam 

Shafiem dan Kobra khoram(2012) dan Connie Chang, dan Yu-Hsu 

Sean Hsu(2013) yang menyatakan bahwa Nilai pelanggan ber-

pengaruh positif padakepuasan pelanggan. Dengan kata lain, se-
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makin tinggi Nilai pelanggan yang dirasakan oleh konsumen maka 

semakin tinggi pula kepuasan konsumen pada produk atau jasa pe-

rusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis se-

bagai berikut: 

H 2 : Nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap kepua-

san pelangganTelkom Property (PT Graha Sarana Duta) Kota Ban-

dung. 

2.5.2.3 Kualitas Pelayanan, Nilai Pelanggan dan Kepuasan 

Pelanggan 

Kualitas pelayanan merupakan citra perusahaan yang harus 

dicapai oleh perusahaan. Kualitas pelayanan sangat erat kaitannya 

dengan apa yang dilakukan oleh karyawan pada konsumen. Kuali-

tas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, 

namun pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen harus melewati 

Nilai pelanggan. Alasan Nilai pelanggan menjadi variabel yang 

memediasi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, karena 

kualitas pelayanan berkenaan dengan Nilai yang terkendang dalam 
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pelayanan tersebut, ketika Nilai yang terkandung dalam pelayanan 

tersebut sesuai dengan konsumen makan Nilai pelanggan akan ter-

cipta, Nilai tersebut meliputi Nilai utilitas, Nilai social dan Nilai 

transaksional. Nilai-nilai inilah yang membuat konsumen merasa 

puas. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wan-I 

Lee_ and Chi-Lung Lee (2011),  Grégory Bressolles dan François 

Durrieu (2014), Seyed Mostafa Razavi, Hossein Safari, Hessam 

Shafiem dan Kobra khoram (2012) dan Connie Chang, dan Yu-Hsu 

Sean Hsu (2013) bahwa quality service berpengaruh terhadap cus-

tomer satisfaction dimediasi oleh customer value. Artinya kualitas 

pelayanan tidak langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan, akan 

tetapi kualitas pelayanan harus membuat persepsi individu merasa 

bernilai pada pelayanan tersebut, ketika konsumen merasa pela-

yanan itu bernilai bagi dirinya maka kepuasan pelanggan akan ter-

cipta 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik hipotesis se-

bagai berikut: 
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H 3 :Kualitas pelayanan dan nilai pelanggan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan Telkom Property Kota Ban-

dung. 

 


