
7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kepuasan pelanggan 

1. Pengertian kepuasan pelanggan 

Pelanggan atau konsumen adalah semua orang yang menuntut kita atau 

perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu, dan karena itu akan 

memberikan pengaruh pada performansi kita atau perusahaan (Nasution, 2005). 

Suksesnya suatu industri jasa tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu 

mengelola tiga aspek penting yaitu janji perusahaan mengenai jasa yang akan 

disampaikan kepada pelanggan, kemampuan perusahaan untuk membuat 

karyawan mampu memenuhi janji tersebut, serta kemampuan karyawan untuk 

menyampaikan janji tersebut kepada pelanggan. Untuk memuaskan pelanggan 

dan membina hubungan baik dengannya, suatu perusahaan harus membuat dirinya 

berbeda dengan para pesaingnya dan menambahkan nilai pada setiap pelayanan 

yang diberikan. Bila pelanggan merasa puas, mereka membeli lebih banyak dan 

lebih sering (Griffin, 2005). 

Kotler (2009) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan 

produk (atau hasil) terhadap harapan mereka.  Richard Oliver dalam Barnes 

(2003) menyatakan bahwa kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas 

terpenuhinya kebutuhannya. Hal itu berarti penialian suatu bentuk keistimewaan 

dari suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu sendiri memberikan tingkat 

kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk 
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pemenuhan kebutuhan dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi 

harapan pelanggan. Kepuasan terkait dengan apa yang didapat pelanggan dari 

perusahaan dibandingkan dengan apa yang harus dia lakukan terhadap urusan atau 

interaksi tersebut (Barnes, 2003). Menurut Band (dalam Nasution 2005), 

menyatakan secara sederhana definisi kepuasan pelanggan sebagai suatu keadaan 

dimana kualitas jasa yang diterima sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan 

harapan konsumen. Definisi yang sama dan juga mendukung diungkapkan oleh 

Rangkuti (2002), dimana kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon 

pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Ricard (2000) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah 

terpenuhi atau terlampaui. 

Lupiyadi dan Hamdani, 2008 (dalam Haqu, 2011) mendefinisikan 

kepuasan konsumen sebagai tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima dan diharapkan. Konsumen 

membentuk ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan diberikan berbagai 

penawaran pasar dan membeli berdasarkan ekspektasi itu. Konsumen yang puas 

akan membeli lagi danmemberitahu orang lain tentang pengalaman baik mereka. 

Konsumen yang tidak puas sering berganti ke pesaing dan menjelek-jelekkan 

produk yang mereka beli kepada orang lain (Kotler dan Gary Amstrong, 2001). 

Wilkie dalam Tjiptono dan Diana (2001) mendefinisikannya sebagai suatu 

tanggapan pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. 

Kepuasan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kepuasan fungsional dan 
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kepuasan psikologikal. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yag diperoleh 

dari fungsi suatu produk yang dimanfaatkan, sedangkan kepuasan psikologikal 

merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari 

produk atau jasa. 

Sedangkan kepuasan konsumen menurut Mowen dan Minor (2002) adalah 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan oleh konsumen atas barang atau jasa setelah 

mereka memperoleh dan menggunakannya. Kepuasan konsumen merupakan 

penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian 

khusus dan pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut. Senada dengan diatas, Tse dan Wilton 1988 (dalam Dian, 2009) 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis 

dan manajemen. Pelanggan merupakan fokus utama dalam pembahasan mengenai 

kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, pelanggan memegang peranan cukup 

penting dalam mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang 

diberikan perusahaan.  

Kotler (2007) mendefinisikan kepuasan pelanggan : Perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada 

di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan 

pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 
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Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan 

yang ditinjau dari sisi pelanggan yaitu mengenai apa yang telah dirasakan 

pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan dibandingkan dengan apa yang 

mereka inginkan.  

2. Atribut kepuasan pelanggan 

Atribut-atribut dari kepuasan pelanggan menurut Dutka (dalam Samuel 

dan Foedjiawati, 2005) adalah: 

1. Attributes related to the product, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan 

dengan atribut dari produk seperti penetapan nilai yang didapatkan dengan 

harga, kemampuan produk menentukan kepuasan, benefit dari produk 

tersebut, meliputi: 

a. Value-price relationship, merupakan faktor sentral dalam menentukan 

kepuasan konsumen, apabila nilai yang diperoleh konsumen meebihi apa 

yang dibayar, maka suatu dasar penting dari kepuasan konsumen telah 

tercipta. 

b. Product quality, merupakan nilai dari mutu suatu produk. Suatu produk 

barang atau jasa memiliki kualitas atau mutu untuk membandingkan 

dengan badan usaha lain yang sejenis. Untuk mengukur kualitas suatu 

produkatau jasa tiap badan usaha membuat standar mutu untuk tiap 

produknya. 
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c. Product benefit, merupakan manfaat yang dapat diperoleh konsumen 

dengan menggunakan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dan kemudian dapat dijadikan dasar positioning yang 

membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. 

d. Product features, merupakan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh suatu 

produk sehingga berbeda dengan produk yang ditawarkan pesaing. 

e. Product design, merupakan proses untuk merancang gaya dan fungsi 

produk yanag menarik atau bermanfaat. Bila banyak konsumen yang 

tertarik berarti dapat meningkatkan penjualan sehingga otomatis 

pebdapatan badan usaha juga meningkat. 

f. Product reliability and consistency, merupakan keakuratan dan 

keterandalan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu dan menunjukan pengiriman produk pada suatu tingkat 

kinerja khusus. 

g. Range of product or service, merupakan macam dari produk/ jasa layanan 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam suatu badan usaha tidak hanya 

satu macam produk atau jasa yang ditawarkan tetapi bervariasi. 

2. Attributes related to service, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan 

atribut dari layanan, misalnya dengan garansi yang dijanjikan, proses 

pemenuhan layanan atau pengiriman dan proses penyelesaian masalah yang 

diberikan, meliputi: 
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a. Guarantee or warranty, merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu 

perusahaan terhadap produk yang dapat dikembalikan bila kinerja produk 

tersebut tidak memuaskan. 

b. Delivery, merupakan kecepatan dan ketepatan dari proses pengiriman 

produk dan jasa yang diberikan perusahaan terhadap konsumennya. 

c. Complaint handling, merupakan penanganan terhadap keluhan yang 

dilakukan oleh konsumen terhadap perusahaan dan dapat memberikan 

tanggapan secara cepat terhadap keluhan konsumen maka itu merupakan 

pesan yang disampaikan badan usaha kepada konsumennya mengenai 

keunggulan yang dimiliki oleh badan usaha tersebut. 

d. Resolution of problem, merupakan kemampuan perusahaan dengan serius 

dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Selain itu, pihak 

badan usaha juga dapat mendengarkan secara rinci apa yang menjadi 

keluhan pihak konsumennya dan dengan senang hati membantu 

konsumen mencari solusi masaalah tersebut. 

3. Attributes related to purchase, yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan dengan 

atribut dari kepuasan untuk membeli atau tidaknya dari produsen seperti 

kemudahan mendapatkan informasi, kesopanan karyawan, dan juga pengaruh 

reputasi perusahaan, meliputi: 

a. Courtesy, merupakan kesopanan, perhatian, pertimbangan, keramahan 

yang dilakukan karyawan dalam melayani konsumennya. 

b. Communication, merupakan proses penyampaian informasi yang 

dilakukan oleh karyawan perusahaan kepada konsumennya. 
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c. Ease or convenience acquistion, merupakan kemudahan untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang produk dari perusahaan. 

d. Company reputation, adalah reputasi yang dimiliki perusahaan dapat 

mempengaruhi pandangan konsumen terhadap perusahaan tersebut, yang 

akan mengurangi ketidakpastian dan resiko dalam keputusan pembelian. 

Maksudnya reputasi yang dimiliki suatu badan usaha akan mempengaruhi 

pandangan dari pelanggan terhadap badan usaha tersebut, dimana reputasi 

yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan untuk membeli 

produk. 

e. Company competence, adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

mewujudkan permintaan yang diajukan oleh konsumen delam 

memberikan layanan. 

Dari pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa atribut atau 

dimensi kepuasan pelanggan terdiri dari Attributes related to service, Attributes 

related to the poduct, dan Attributes related to purchase. 

3. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Menurut Lupiyadi (2001) ada lima faktor utama yang perlu diperhatikan 

perusahaan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Kualitas Produk 

Pelanggan akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas. 

 

 



14 
 

b. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai harapan. 

c. Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum bila seseorang menggunakan produk yang 

bermerek dan cenderung mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai 

sosial yang membuat pelanggan menjadi puas dengan merek tertentu. 

d. Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih kepada 

pelanggannya. 

e. Biaya  

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Menurut Kuswandi (2004) kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor berikut : 

a. Mutu produk atau jasa 

Yaitu mengenai produk atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari 

fisiknya. 

 



15 
 

b. Mutu pelayanan 

Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh pelanggan, tetapi 

bila pelayanan memenuhi harapan pelanggan maka secara tidak 

langsung pelayanan dikatakan bermutu. Contohnya pelayanan 

pengaduan pelanggan yang segera diatasi atau diperbaiki bila ada yang 

rusak. 

c. Harga 

Harga adalah yang paling sensitif untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Pelanggan akan cenderung memilih produk atau jasa yang 

memberikan penawaran harga lebih rendah dari yang lain. 

d. Waktu penyerahan 

Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan produk 

atau jasa dari perusahaan bisa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 

e. Keamanan 

Pelanggan akan merasa puas bila produk atau jasa yang digunakan ada 

jaminan keamanannya yang tidak membahayakan pelanggan tersebut. 

Menurut Tjiptono (2008) faktor layanan telah berkembang pesat sebagai 

diferensiator dan kunci keunggulan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan perusahaan tersebut dapat dijadikan untuk menciptakan nilai tambah 

dalam memenangkan persaingan. Menurut Barnes (2003) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan meliputi: Pelayanan 
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dengan nilai tambah, tampilan produk atau jasa, dan aspek-aspek tersebut adalah 

perlakuan terhadap pelanggan saat mereka melakukan pembelian.. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : Kualitas produk, 

kualitas pelayanan, emosional, harga, biaya, tempat penjualan, kesan yang 

melekat, dan nilai produk. Fokus pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan. 

Pelayanan merupakan faktor utama dalam kepuasan pelanggan, oleh karena itu 

kualitas pelayanan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.  

 

B. Kualitas Pelayanan 

1. Pengertian kualitas pelayanan 

Menurut Kasmir (2005) pelayanan adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Kotler (2000) menyatakan bahwa pelayanan 

juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, dimana pada dasarnya tidak terwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Menurut Sugiarto (2002) Pelayanan dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, 

tamu, klien, pasien) yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang 

yang melayani maupun yang dilayani. Definisi kualitas pelayanan dapat diartikan 
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sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2004).  

Lupiyadi (2006) mengungkapkan kualitas pelayanan menjadi suatu 

keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap 

mendapat kepercayaan pelanggan. Menurut Tjiptono dan Chandra (2005) kualitas 

pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Terdapat beberapa definisi tentang kualitas pelayanan menurut Khairul 

maddy (2009). Dan dari sejumlah definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan, 

yaitu: 

a. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan 

b. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan 

c. Kualitas itu mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan 

lingkungan 

d. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

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

melebihi harapan 

Kualitas pelayanan adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan dari definisi kualitas 

pelayanan adalah sebuah kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan 

dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan, berdasarkan standar dan prosedur pelayanan 
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untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas, sehingga 

mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. 

2. Dimensi kualitas pelayanan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1991) kualitas pelayanan 

meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut: 

a. Tangibles/Bukti langsung 

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles 

ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru 

dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan 

fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan menolak 

image perusahaan. 

b. Reliability/Keandalan 

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat 

waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila 

jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau 

unsur dimensi Reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat. 

c. Responsiveness/Ketanggapan 

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan 

yang dilakukan oleh karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat 

dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif 
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terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya jika terjadi 

kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa 

berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan 

segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan 

yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan 

konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan. 

d. Assurance/Jaminan 

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku 

employer untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen 

dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting 

karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang 

tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun 

kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat 

langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari 

kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan. Pengetahuan yang dimiliki 

karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang 

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada 

perusahaan seperti reputasi perusahaan, prestasi, dan lain-lain. 

e. Emphaty/Empati 

Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan 

langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen 
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secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi 

komponen dari dimens ini merupakan gabungan dari akses yaitu kemudahan 

untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi 

merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen 

atau memperoleh masukan dari konsumen, dan pemahaman merupakan usaha 

untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Produsen dalam memasarkan produknya selalu berusaha memuaskan 

konsumen. Menurut Sugiarto (1999) pelayanan yang baik menciptakan loyalitas 

pelanggan yang semakin melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada 

perusahaan lain. Oleh karena itu produsen perlu menguasai unsur-unsur berikut 

ini: 

1. Kecepatan adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen atau 

pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

2. Ketepatan dan Keakuratan. Kecepatan dalam bekerja tidak menjamin 

kepuasan para pelanggan. Oleh karena itu ketepatan dan keakuratan 

sangatlah penting dalam pelayanan. 

3. Keamanan, dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan dapat 

memberikan perasaan aman untuk menggunakan produk dan jasanya. 

4. Keramah-tamahan, dalam melayani para pelanggan, karyawan perusahaan 

dituntut untuk mempunyai sikap sopan dan ramah. Oleh karena itu 

keramah-tamahan sangat penting, apalagi pada perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa. 
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5. Kenyamanan, rasa aman timbul jika seseorang merasa dirinya diterima 

apa adanya. Dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa 

nyaman pada konsumen. 

Kelima unsur pokok tersebut merupakan suatu kesatuan pelayanan yang 

terintegrasi, artinya pelayan atau jasa menjadi tidak sempurna bila ada salah satu 

unsur tersebut diabaikan. Setiap karyawan harus memiliki keterampilan 

diantaranya berpenampilan baik serta ramah, memperlihatkan gairah kerja dan 

selalu siap melayani. Tenang dalam bekerja, tidak tinggi hati karena merasa 

dibutuhkan, menguasai pekerjaan dengan baik maupun kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat dan yang paling 

penting adalah mampu menangani keluhan pelanggan dengan baik. 

3. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan 

Menurut Zeithaml Parasuraman dalam Fandy Tjiptono (2002) berdasarkan 

hasil identifikasi dari berbagai bidang pelayanan barang dan jasa, sedikitnya 

terdapat sepuluh faktor yang dapat dijadikan kriteria untuk menilai kualitas 

pelayanan, yang terdiri dari faktor-faktor: 

1. Reliability 

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Dalam hal Ini perusahaan 

pemberi jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first time) 

dalam memenuhi janjinya. Misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan 

jadwal yang disepakatinya. 
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2. Responsivenes 

Responsivensess yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk 

memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence 

Competence yaitu setiap karyawan dalam perusahaan jasa tersebut 

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat 

memberikan jasa tersebut. 

4. Access 

Access yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini 

berarti lokasi, fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang 

tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah untuk dihubungi. 

5. Courtesy 

Caurtesy yaitu meliputi sikap yang sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, dan 

lain-lain). 

6. Communication 

Communication artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. 

7. Credibility 

Credibility yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, kredebilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik contact personnel, dan 

interaksi dengan pelanggan. 
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8. Security 

Security yaitu aman dari bahaya, resiko, keragu- raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, keamanan finansial serta kerahasiaan. 

9. Understanding Knowing the Customer 

Understanding Knowing the Customer yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles 

Tangibles yaitu bukti fisik dari jasa yangbisa berupa fasilitas fisik, 

peralatan yang digunakan, dan respresentasi fisik dari jasa. 

Dalam menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan, perlu juga dipikirkan 

bagaimana keberhasilan dalam menjalankan dan mengembangkan pelayanan 

dimaksud melalui kemampuan dan pemilihan konsep pendekatannya. Salah satu 

pendekatan kulitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam pengukuran 

kualitas pelayanan adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang 

dikembangkan oleh Zeithaml Parasuraman dan Berry dalam Rahayu (1996). 

SERVQUAL dibangun berdasarkan perbandingan dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu: Expective service (pelayanan yang 

diharapkan),  Perceived service (pelayanan yang diterima). 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kepuasan merupakan suatu respon emosi seseorang terhadap suatu hal 

yang tengah dihadapinya. Emosi berarti menunjukkan perasaan suka atau tidak 

suka terhadap suatu hal. Seseorang yang merasakan kepuasan biasanya 
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menunjukkan perasaan senang dan gembira ketika menggunakan suatu produk 

atau jasa. Sebaliknya, seseorang yang kurang dan tidak merasakan kepuasan 

dalam menggunakan suatu produk atau jasa, maka akan menunjukkan perasaan 

kecewa ketika menggunakannya. Kepuasan merupakan kebutuhan dasar yang 

dapat digambarkan sebagai suatu hal yang menyenangkan. Adapun Kepuasan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan SPBU.  

Menurut Kotler (2009), Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul akibat kesesuaian kinerja atau produk (hasil) dengan 

harapan mereka (pelanggan). Pelanggan dapat memahami salah satu tingkat 

kepuasan umum, yaitu jika kinerja dibawah harapan, maka pelanggan akan 

kecewa, dan jika kinerja sesuai harapan, maka pelanggan akan puas (senang) dan 

jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas (senang). Untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi, 

salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Selnes (1993) dalam penelitiannya yang mengungkapkan 

bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan dan kepuasan mempengaruhi 

loyalitas dan keinginan untuk tidak berpindah produk.  

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi 

harapan konsumen (Tjiptono, 2004). Artinya kualitas pelayanan adalah tindakan 

atau usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi keinginan dan 

harapan pelanggan dengan pemberian layanan yang tepat.  
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Kualitas pelayanan merupakan strategi yang penting dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan SPBU, karena dengan memberikan pelayanan yang baik 

tentunya akan membuat pelanggan merasa senang, dan hal tersebut akan 

menimbulkan rasa kepuasan bagi pelanggan. Pelanggan yang puas akan memiliki 

loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tentunya dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap perusahaan.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas terlihat bahwa kualitas 

pelayanan sangat diperlukan, karena memiliki kontribusi yang cukup besar 

terhadap kepuasan pelanggan. 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kajian kepustakaan dan kerangka berfikir yang telah 

diuraikan, maka hipotesis yang diajukan yakni adanya hubungan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Pertamina. 


