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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemasaran  

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan 

oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang, dan menetapkan laba serta memiliki peranan dalam 

memuaskan kebutuhan pelanggan dan keinginan konsumen dengan penyediaan 

produk melalui perencanaan.  

Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada 

keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lain. 

Untuk lebih mengetahui dan paham mengenai pengertian pemasaran, maka 

berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi pemasaran yang telah dipopulerkan 

oleh para ahli pemasaran yang berbeda-beda meskipun sebenarnya memiliki 

maksud yang sama.  

Menurut Doyle (2000) dalam buku Ujang Sumarwan, et al (2011:31), 

Pemasaran adalah proses manajemen untuk mencari keuntungan maksimal bagi 

pemegang saham dengan mengembangkan dan mengimplementasikan strategi 

untuk membangun hubungan kepercayaan dengan pelanggan melalui cara 

penciptaan nilai pelanggan yang tinggi dan keunggulan diferensiasi secara 

berkelanjutan. 
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2.1.2 Konsep Pemasaran 

Dengan adanya persaingan yang semakin ketat dan berkembangnya 

pengetahuan konsumen akan kebutuhan dan keinginan yang tinggi dari konsumen, 

maka muncul konsep baru yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah 

suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada 

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran 

terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci 

keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Assauri,2010:81). 

Menurut Kotler dan Keller (2009:58)konsep pemasaran berorientasi 

pada pelanggan dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli 

produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta 

memberi kepuasan. Konsep pemasaran terdiri atas empat pilar yakni: pasar 

sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu atau terintegrasi dan 

berkemampuan menghasilkan laba. 

Jadi , konsep pemasran merupakan orientasi perusahaan yang menekankan 

bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan 

pasar, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sehingga 

dicapai tingkat kepuasan langganan yang melebihi dari kepuasan yang diberikan 

oleh pesaingnya. Didalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini 

dicapai melalui kepausan konsumen.Dengan menjalankan konsep pemasaran 

secara tepat, maka perusahaan dapat memecahkan berbagai masalah yang 

dihadapi. 
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2.1.3 Manajemen Pemasaran 

Aktivitas pemasaran dipengaruhi oleh manajemen pemasaran. Tugas dari  

manajemen pemasaran itu adalah melakukan perencanaan mengenai 

bagaimanacara mencari peluang pasar untuk melakukan pertukaran barang dan 

jasa konsumen. Kemudian, manajemen pemasaran mengimplementasikan rencana 

tersebut untuk menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan konsumen demi tercapainya tujuan perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:5) definisi manajemen pemasaran 

adalah sebagai berikut: “marketing management as the art and science of 

choosing target markets and getting, keeping,and growing customers through 

creating, deliverying, and communicating supperior value”. 

Arti definisi diatas yaitu, manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu 

memilih target pasar dan mendapatkan, menjaga dan meningkatkan jumlah 

pelanggan, melalui penciptaan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Wiliam J. Shultz dalam Buchari 

Alma (2011:130) yaitu merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh 

kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Menurut 

beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pemasaran 

adalah sebuah rangkaian proses dari memilih dan meraih pasar sasaran untuk 

dapat menumbuhkan pelanggan dengan melakukan kegiatan perencanaan, 

pengarahan hingga pengawasan seluruh kegiatan pemasaran. 
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2.2 Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa  

Selain membutuhkan barang (produk), dalam kehidupan sehari-hari 

manusia juga membutuhkan jasa untuk keperluan tertentu, sehingga jasa 

merupakan bagian yang sama pentingnya selain produk, Berikut ini beberapa 

pengertian jasa.   

Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler dalam Ratih Hurriyati 

(2010:28) menyatakan bahwa “ service is Include all economic activities whose 

output is not physical product or construction, is generally consumed at the time it 

is produced, and prides addedvalue in forms (such as convenience amusement, 

timelines, comfort or health) that are essentially intangible concerns of its first 

purchaser”. 

Artinya pengertian jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi 

dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi 

pada saat bersamaan memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud 

(intangible) bagi pembelian pertamanya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:224) definisi jasa adalah sebagai 

berikut: “An activity, benefit, or satisfaction offered for sale that is essentially 

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

Artinya adalah jasa merupakan sebuah kegiatan, manfaat atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. 



 13 

Berdasarkan pengertian diatas, maka jasa merupakan kegiatan penawaran 

dan pertukaran dari satu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud 

(intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun yang bersifat berwujud 

(tangible). 

2.2.2 Klasifikasi Jasa 

Komponen jasa bias menjadi bagian kecil atau besar dari keseluruhan 

penawaran. Kotler dan Keller (2012:356) membedakan menjadi lima kategori 

penawaran : 

 

1. Hanya benda berwujud (a pure tangible goods), terdiri dari benda 

berwujud seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain. Tidak ada produk 

pendamping untuk produk tersebut.  

2. Benda berwujud dengan layanan pendamping (a tangible with 

accompanying service), terdiri dari benda berwujud di damping oleh suatu 

layanan lebih. Misalnya mobil dan computer, penjualan akan lebih 

tergantung kepada kualitas dan tersedianya layanan pelanggan yang 

mendampingi. 

3. Hybrid (a hybrid), terdiri dari bagian yang sama antara produk dan jasa. 

Contoh orang-orang menjadi pelanggan restoran karena makan dan 

layanannya. 

4. Layanan utama dengan sedikit produk dan layanan pendamping (a mayor 

service with accompanying minor goods and service), terdiri dari layanan 

utama dengan tambahan atau produk pendukung. Contoh penumpang 
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maskapai penerbangan membeli jasa transportasi. Perjalanan tersebut 

termasuk beberapa benda berwujud, misalnya makanan, minuman, tiket 

dan majalah maskapai penerbangan. Layanan tersebut membutuhkan 

modal insentif untuk realisasinya, yakni pesawat terbang tetapi hal yang 

utama adalah layanan. 

5. Layanan murni (a pure service), hanya terdiri dari layanan. Contoh jasa 

pengasuhan anak, terapi fisik pijat, dan lain-lain. Jasa ini banyak 

macamnya, mulai dari jasa tem[at parker sampai kepada armada angkutan 

udara, dari tukang becak sampai bis angkutan antar kota antar provinsi, 

dari mess sampai hotel bintang lima dan sebagainya. 

2.2.3 Karakteristik Jasa 

Dalam jasa terdapat empat karakteristik jasa yang sangat mencolok, 

menurut Kotler dan Keller (2012:358) karakteristik jasa yaitu : 

1. Tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasakan, diraba, didengar atau dibau sebelum jasa itu dibeli. Perusahaan 

jasa dapatberusaha mendemonstrasikan kualitas jasa mereka melalui bukti 

fisik dan presentasi. 

2. Tak terpisahkan. Sementara barang fisik dibuat dimasukan dalam 

persediaan,didistribusikan melalui berbagai perantara, dan dikonsumsi 

kemudian, jasapada umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. 

3. Bervariasi. Karena kualitas jasa tergantung kepada siapa yang 

menyediakannya, kapan dan dimana, dan kepada siapa, jasa sangat 

bervariasi. 
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4. Dapaat musnah. Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bias 

menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. 

2.3 Kualitas Pelayanan 

2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Modernnitas dengan kemajuan teknolgi akan mengakibatkan persaingan 

yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi 

gayahidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. 

Menurut Zeithaml, et al dalam Ratih Hurriyati (2010:25-26) sebagai 

penilaian pelanggan atas keunggulan atau keistimewaan suatu produk atas layanan 

secara menyeluruh. 

Menurut Kotler & Amstrong (2012:428) pelayanan adalah: “A service is 

any act of performance that one party can offer to another that essentially 

intabgible and does not result in ownership of anything is production may or may 

no be tied physical product”. 

 Artinya layanan adalah setiap tindakan kinerja yang salah satu pihak 

dapat menawarkan yang lain yang intinya intabgible dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun yang produksi mungkin atau mungkin tidak terikat produk 

fisik  
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Berdasarkan pengertian diatas para ahli maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa pelayanan suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan konsumen 

yang menawarkan barang atau jasa untuk mencapai kepuasaan pelanggan. 

2.3.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Pada dasarnya, terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten 

satu sama lain, yaitu : persepsi pelanggan, produk (jasa), dan proses. Untuk yang 

berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan dengan jelas, 

tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk dan proses mungkin tidak dapat 

dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri. 

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam 

riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan 

oleh Parasuraman, Zeithmal, dan Berry. SERVQUAL dibangun atas adanya 

perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang 

sesungguhnya diharapkan (expected service). 

Jika kenyataannya lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat 

dikatakan bekualitas, dan sebaliknya.Singkat kata, kualitas jasa dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti 

apakah yang seharusnya diberikan perusahaan kepada pelanggan. Harapan para 

pelanggan ini didasarkan pada informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut 

(word of mouth), kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi 

eksternal (iklan dan berbagai bentuk promosi perusahaan lainnya). 
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Menurut Kotler dan Keller (2012:499-500), menentukan bahwa ada lima 

penentu mutu jasa. Kelimanya disajikan secara berurut berdasarkan tingkat 

kepentingannya, diantaranya : 

1. Tangibles (Bukti Fisik) adalah fasilitas fisik yang ditawarkan kepada 

konsumen yang meliputi fisik, perlengkapan, pegawai dan saran 

komunikasi. 

2. Emphaty (Empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

3. Reliability (Keandalan) adalah konsistensi dari penampilan dan 

kehandalan pelayanan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.  

4. Responsiveness (Daya Tanggap) yaitu kesigapan dan kecepatan penyedia 

jasa dalam menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan dengan 

tanggap. 

5. Assurance (Jaminan) yaitu kemampuan dan keterampilan 

petugas,keramahan petugas, kepercayaan dan keamanan. 

Sementara itu, Parasuraman, et al., dalam Fandy Tjiptono 

(2014:282)menyempurnakan dan merangkum sepuluh dimensi tersebut. 

Kompetensi,kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan menjadi jaminan 

(assurance).Sedangkan akses, komunikasi, dan kemampuan memahami 

pelanggan dikategorikan sebagai empati (empathy). Dengan demikian, terdapat 

lima dimensi utama, yaitu : 
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1. Reliabilitas (Reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (Responsiveness), yakni keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan meberikan layanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (Assurance), mencangkup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko, 

dan keragu-raguan. 

4. Empati (Empathy), meiputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

5. Bukti fisik (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

2.4 Harga 

2.4.1 Pengertian Harga 

Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba 

perusahaan.Selain itu harga secara tidak langsung harga juga mempengaruhibiaya, 

karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkandalam 

kaitanya dengan efisiensi produksi.Harga sering kali digunakan sebagai indikator 

nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas 

suatu barang atau jasa. Disamping itu harga merupakan unsur yang bersifat 

fleksibel, artinya dapat dirubah dengan cepat. Sedangkan Harga Menurut Kotler 

dan Amstrong (2012:62), menyatakan : “Harga adalah suatu sistem manajemen 

perusahaan yang akan menemukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa 
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dan harus menentukan strategi yang menyangkut potongan harga, pembayaran 

ongkos angkutan dan berbagai variabel yang bersangkutan”. Sedangkan Menurut 

Kotler dan Keller (2012:406)“price is the one element of the marketing mix that 

produces revenue the other element produce coast.prices are perhaps the easiest 

element of the marketing program to adjust product feature, channels, and even 

communication take more time.” 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa harga 

adalah unsur penting dalam sebuah peusahaan dimana dengan adanya harga maka 

perusahaan akan mendapatkan income bagi keberlangsungan perusahaan. Dan 

harga juga merupakan suatu nilai yang melekat pada suatu barang dan nilai 

tersebut dinyatakan dengan alat tukar. 

2.4.2 Tujuan Penetapan Harga 

Ada 5 (lima) tujuan yang dapat diraih perusahaan melalui penetapan 

harga, Menurut Situmorang (2011:163)yaitu: 

1. Tujuan berorientasi pada laba. Tujuan ini mengandung makna bahwa 

perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini cocok dalam 

tiga kondisi yaitu, tidak ada pesaing, perusahaan beroperasi pada kapasitas 

maksimum, harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli. 

2. Tujuan berorientasi pada volume. Tujuan ini dilandaskan pada strategi 

mengalahkan atau mengalahkan pesaing. Pada tujuan ini perusahaan akan 

melihat harga yang dipatokoleh kompetitor kemudian harga diatas atau 

dibawahnya. 
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3. Tujuan berorientasi pada citra (image). Dalam tujuan ini, perusahaan 

berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi 

produk atau melayani pasar khusus. Biasanya perusahaan memiliki value 

tinggi akan menerapkan premium princing. 

4. Tujuan stabilitas harga. Dalam tujuan ini, perusahaan berusaha 

menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau 

melayani pasar khusus. Biasanya perusahaan memiliki value tinggi akan 

menerapkan premium princing. 

5. Tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan 

mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, 

mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. 

2.4.3 Metode Penetapan Harga 

Suatu perusahaan sebelum menetapkan harga tentunya harus 

memperhatikan metode-metode dalam menetapkan harga. Metode penetapan 

Harga Menurut Kotler dan keller (2012:83)yaitu : 

1. Penetapan harga markup. Metode penetapan harga paling mendasar adalah 

menambah markup standar ke biaya-biaya produk. Sampai saat ini 

penetapan harga markup masih populer karena penjual dapat menentukan 

biaya jauh lebih mudah dari pada memperkirakan permintaan, kemudian 

harga cenderung sama dan persaingan harga terminimalisir ketika 

perusahaan dalam industri menggunakan metode ini, dan terakhir banyak 
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orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih aadil bagi pembeli 

dan penjual. 

2. Penetapan harga tingkat pembelian sasaran. Perusahaan menentukan harga 

yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya. 

3. Penetapan harga nilai anggapan.Nilai anggapan terdiri dari beberapa 

elemen seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan 

penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan 

atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, kepercayaan dan 

harga diri. 

4. Penetapan harga nilai. Metode yang menciptakan harga murah kepada 

konsumen untuk menarik perhatian konsumen dengan tidak mengabaikan 

kualitas produk perusahaan. 

5. Penetapan harga going-rate. Perusahaan mendasarkan sebagian besar 

harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal 

atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. 

6. Penetapan harga jenis lelang  

7. Penetapan harga jenis lelang. dilakukan untuk membuang persediaan lebih 

atau barang bekas. 

2.4.4 Indikator-Indikator Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2012:406), ada empat indikator yang 

mencirikan Harga yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 
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2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Sementara itu indikator Harga Menurut Kotler dan Amstrong (2012:52 

), didalam variabel harga ada beberapa unsur kegiatan utama harga yaitu : 

1. Tingkat harga 

2. Daftar harga 

3. Potongan harga 

4. Periode pembayaran 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga 

merupakan suatu yang dapat melakukan fungsinya untuk menentukan seberapa 

besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

2.5 Kepuasan Konsumen 

Kotler mengemukakan konsep 7P, Produk sering kali dibahas sebelum 6P 

lainnya.Karena produk menetukan strategi P lainnya.Dalam persaingan kita 

telahmelihat ada perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan omzet 

penjualan,yang pada akhirnya menutup cabang-cabang diwilayah yang dirasa 

kurangmenguntungkan.Ketidak hati-hatian perusahaan dalam mengantisipasi 

keinginankonsumen merupakan penyebab menurunnya tingkat penjualan. Bila 

ditanya,mungkin mereka akan ada yang menjawab kami tidak bisa memuaskan 

semuakonsumen, jawaban tersebut dapat diterima namun bila perusahaan peka 
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terhadapperubahan kecenderungan keinginan konsumen maka perusahaan tentu 

akan segera mendapatkan jawabannya. 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Hasil yang ditawarkan perusahaan dapat menimbulkan suatu penilaian 

tersendiri dari konsumen, karena konsumen dapat merasakan hasil dari jasa yang 

kita berikan.Penilaian dapat berupa kepuasan dan ketidakpuasan. 

Kepuasan konsumen adalah penilaian bahwa fitur produk atau jasa atau 

produk/jasa itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan berkaitan dengan 

konsumsi yang menyenangkan, termasuk tingkat tunder fulfillment dan over 

fulfillment (Oliver)Fandy Tjiptono (2011:294).Seorang pelanggan, jika merasa 

puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar 

kemungkinannya menjadi konsumen atau pelanggan dalam waktu yang lama. 

Sedangkan kepuasan menurut Kotler dan Keller (2012:128)“satisfaction is a 

person’s feelings of pleasure or disappointment that result from comparing a 

product’s perceived performance (or outcome) to expectations.”Yang artinya 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/pesan terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk/jasa dan harapan-harapannya.Kemudian Lovelock dan Wirtz (2011:74) 

berpendapat bahwa Kepuasan adalah suatu sikap yang diputuskan berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan. Sangat dibutuhkan penelitian untuk membuktikan 

ada atau tidaknya harapan sebelumnya yang merupakan bagian terpenting dalam 

kepuasan 
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2.5.2 Mengukur Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler yang dikutip dari Buku Total Quality Management ada 

beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran 

kepuasanpelanggan. Fandy Tjiptono, (2010:210) diantaranya : 

a. Sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat Konsumen (Customer 

Centered) memberikan kesempatan yang luas kepada para Konsumennya 

untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat 

memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya 

untuk bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah 

yang timbul. 

b. Ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasanKonsumen adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk 

berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-

produktersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara 

penanganan setiap keluhan. 

c. Lost customer analysis. Perusahaan seharusnya menghubungi para 

Konsumen yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok 

agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview 

saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, 

peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam 

memuaskan Konsumennya. 
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d. Survei kepuasan pelanggan umumnya penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, 

maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya. 

2.5.3 Tipe-Tipe Kepuasan dan Ketidakpuasan Konsumen 

Membedakan tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan Konsumen 

berdasarkan kombinasi antara emosi-emosi spesifik terhadap penyediaan jasa dan 

minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa besangkutan. Fandy Tjiptono 

(2011:204), yaitu : 

1 Demanding customer satisfaction. Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang 

aktif. Adanya emosi positif dari konsumen, yakni optimisme dan 

kepercayaan. 

2 Stable customer satisfaction. Konsumen dengan tipe ini memiliki tingkat 

aspirasi pasif dan perilaku yang menuntut. Emosi positifnya terhadap 

penyedia jasa bercirikan steadiness dan trustdalam relasi yang terbina saat 

ini. Konsumen menginginkan segala sesuatunya tetap sama. 

3 Resigned customer satisfaction. Konsumen dalam tipe ini juga merasa 

puas. Namun, kepuasannya bukan disebabkan oleh pemenuhan harapan, 

namun lebih didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis untuk berharap 

lebih. 
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4 Stable customer dissatisfaction. Konsumen dalam tipe ini tidak puas 

terhadap kinerjanya, namun mereka cenderung tidak melakukan apa-apa. 

5 Demanding dissatisfaction. Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan 

perilaku menuntut. Pada tingkat emosi, ketidakpuasannya menimbulkan 

protes dan oposisi. 

2.6 Pandangan Islam 

2.6.1 Kualitas Pelayanan 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang 

maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti 

dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu  kamu  nafkahkan darinya 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan  memicingkan mata 

terhadapnya. Dan  ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji” 

Dalam ekonomi konvensional, pilihan didasarkan atas selera pribadi 

masingmasing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga 

mengabaikan. Sedangkan dalam ekonomi islam, keputusan pilihan ini tidak dapat 

dilakukan semaunya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-

Qur‟an dan Hadis. Fasilitas dalam Islam dan konvensional juga tidak mengalami 

perbedaan yang signifikan, perbedaannya hanya terletak pada proses 

penggunaannya yang mana ketika pelaku bisnis memberikanpelayanan dalam 

bentuk fisik hendaknya tidak menonjolkan kemewahan.Islam menganjurkan 
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setiap pelaku bisnis untuk bersikap profesional yakni dapat bekerja dengan cepat 

dan tepat sehingga tidak menyia-nyiakan amanat yang menjadi tanggung 

jawabnya, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah saw diriwayatkan oleh 

Bukhari yang artinya: “apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah 

kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat ya 

Rasulullah? Berkata Nabi: apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang 

bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (Thorik G. dan Utus H., 

2006:116).Adiwarman Karim (2003:73) menjelaskan bahwa baik buruknya 

perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang 

dijalankan. Al Qur‟an Surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan Artinya: “Maka 

disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan 

diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah mapun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.  

   Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk 

berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada 

disampingnya. Apalagi dalam pelayanan yang mana konsumen banyak pilihan, 

bila pelaku bisnis tidak mampu memberikan rasa aman dengan kelemah 

lembutannya maka konsumen akan berpidah ke perusahaan lain. Pelaku bisnis 

dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh jauh sikap keras hati dan 
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harus memiliki sifat pemaaf kepada pelanggan agar pelanggan terhindar dari rasa 

takut, tidak percaya, dan perasaan adanya bahaya dari pelayanan yang diterima. 

2.6.2 Harga 

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau 

menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat 

dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat 

kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena 

dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini 

adalah suatu hadis  yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam 

Nasa‟i). Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut : 

عرُ  غلاُ للاهُ رسول يا النّاسُ  قال رُ  السِّ  سلن و عليه للا صلى للا رسول فقال .لنااُ فسعِّ

 

" رُ  هو للا إىُ  ازق الباسط القابهضُ  الخالق الوسعِّ وا إني و الر   ي طالب ني هنكن أحذُ  وليس للا ألقاى أىُ  ألرج 

 . "هالُ  وال دمُ  في بوظ لوة ُ

“Manusia berkata saat itu, „Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka 

tentukanlah harga untuk kami‟. Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya Allah 

adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. 

Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Diana salah seorang 

di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”  

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan 

menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah 

haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi 

pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi 

penjual. 

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (al-tas‟ir), dan ini merupakan 

kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi‟i melarang untuk 

menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki 

dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. 

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan Maqashid al-

Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara 

manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan 

kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan 

dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan 
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alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi 

pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). 

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh 

keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara 

penjual dan pembeli bersikap saling merelakan . Kerelaan ini ditentukan oleh 

penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, 

harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang 

ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga 

barang tersebut dari penjual. 

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas 

kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat 

manusia,maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam 

menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan 

maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain., mencegah terjadinya 

penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang 

pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.  

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan 

antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai dengan al-Qur‟an 

Surat an- Nisa‟ ayat 29 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS: An-Nisa‟: 29) 

2. Berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan 

terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli 

setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang 

banyak. 

3. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam 

Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam 

melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. 

Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang 

melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. 



 30 

4. Keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini 

adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam 

pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. 

2.6.3 Kepuasan Pelanggan 

Dalam perspektif Islam, yang menjadi tolok ukur dalam menilai kepuasan 

pelanggan adalah standar syariah. Kepuasan pelanggan dalam pandangan syariah 

adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap produk atau jasa yang 

seharusnya sesuai syariah dengan kenyataan yang diterima.  

 

Menurut pendapat Qardhawi (1997), sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, maka sebuah perusahaan barang 

maupun jasa harus melihat kinerja perusahaannya yang berkaitan dengan:  

 

1.Sifat Jujur  

Sebuah perusahaan harus menanamkan sifat jujur kepada seluruh personel 

yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi 

SAW, yang artinya : "Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi 

seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, 

kecuali diterangkannya." (HR. Ahmad dan Thobrani).  

 

2.Sifat Amanah  

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak 

mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik 

berupa harga ataupun yang lainnya. Dalam berdagang dikenal istilah "menjual 

dengan amanah", artinya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang 

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada pelanggan, antara lain dengan cara menjelaskan apa saja yang berkaitan 

dengan barang atau jasa yang akan dijualnya kepada pelanggan. Dengan demikian 

konsumen dapat mengerti dan tidak ragu dalam memilih barang atau jasa 

tersebut.  

 

3.Benar  

Berdusta dalam berdagang sangat dikecam dalam Islam, terlebih lagi jika 

disertai dengan sumpah palsu atas Hama Allah. Dalam hadits mutafaq'alaih dari 

hakim bin Hazm yang artinya : "Penjual dan pembeli bebas memilih selama 

belum putus transaksi, jika keduanya bersikap benar dan menjelaskan kekurangan 
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barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual 

belinya. Namun, jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan 

berbohong maka jika mereka mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli itu.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Kesimpulan Perbedaan Persamaan 

1 Rizal 

Ahmad 

Pengaruh 

Periklanan 

dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

kepuasan 

Nasabah PT. 

BPR 

Laksana 

Abadi 

Sunggal  

 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

nasabah 

Unit 

dilakukan 

pada 

PT.BPR 

Laksana 

sedangkan 

peneliti di 

Rumah 

Sakit 

Umum 

Daerah 

Bangkinang 

Menggunaka

n analisis 

korelasi dan 

determinasi 

2 Ayu Oka 

Windarti 
Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Jasa 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

PT. TIKI 

Cabang 

Semarang  

 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

Kualitas 

Pelayanan Jasa 

terhadap 

kepuasan 

Konsumen 

 

Unit 

penelitian 

dilakukan 

pada 

PT.TIKI 

Cabang 

Semarang 

sedangkan 

penelitian 

ini 

dilakukan di 

RSUD 

Bangkinang 

Menggunaka

n analisis 

korelasi dan 

determinasi 

3 Kurnia 

Alamsyah 

Efendy 

Harahap 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Harga dan 

Promosi 

Terhadap 

Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

Kualitas 

Pelayanan, 

Harga dan 

Unit 

Penelitan 

dilakukan 

pada 

pengunjung 

museum 

Ronggowar

sito 

Menggunaka

n analisis 

korelasi dan 

determinasi 
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Kepuasan 

Pengunjung 

di Museum 

Ronggowars

ito 

Semarang  

 

 

Promosi 

Terhadap 

Kepuasan  

Sedangkan 

penelitian 

ini di 

lakukan di 

RSUD 

Bangkinang 

 

Pada tabel di atas Berdasarkan dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan 

bahawa Kualitas pelayanan dan Harga memang berperan penting atau 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Perusahaan sebisa mungkin 

menonjolkan kualitas pelayanan secara baik agar konsumen mendapatkan apa 

yang diharapkan oleh konsumen, harga pun sangat berperan penting terhadap 

kepuasan konsumen karna konsumen lebih tertarik dengan harga yang terjangkau 

dibandingkan dengan para pesaing. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap keputusan pasien berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang 

Kabupaten Kampar. Adapun kerangka berfikir penelitian ini adalah : 
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Faktor Kualitas Pelayanan (X1), Harga (X2) terhadap Kepuasan 

Pasien (Y) Berobat pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang 

Sumber: Kotler dan Keller (2012:128) 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa 

penelitian ini ingin menganalisis tentang pengaruh dari kualitas pelayanan, 

fasilitas, harga, kepuasan pasien berobat. 

 

a. Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pembelian 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahawa Kualitas 

pelayanan dan Harga memang berperan penting atau berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Konsumen             

(Y) 

Kualitas Pelayanan           

(X1) 

Harga 

(X2) 

H1 

H2 

H3 
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kepuasan konsumen. Perusahaan sebisa mungkin menonjolkan kualitas pelayanan 

secara baik agar konsumen mendapatkan apa yang diharapkan oleh konsumen, 

harga pun sangat berperan penting terhadap kepuasan konsumen karna konsumen 

lebih tertarik dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan para 

pesaing.jaminan (assurance), dan empati (empathy) dengan kemampuan sebuah 

organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pasien. Kualitas layanan yang 

dalam rangka menciptakan kepuasan pasien maka secara langsung terkait erat 

dengan dimensi kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.Handayani 

dan Iriyanto (2011:1) Kualitas pelayanan sangat menentukan tingkat kepuasan 

konsumen.Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja jasa yang diterima dan yang diharapkan.Semakin 

tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula kepuasan yang diterima 

konsumen. Konsumen harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak puas akan 

meninggalkan perusahaan dan menjadi konsumen pesaing yang akan berakibat 

buruk bagi perkembangan perusahaan. 

Dengan mendongkrang penjualan hasa dan menciptakan keunggulan 

tersendiri dibandingkan pesaing.Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan membuat pelanggan puas (Mongkaren, 2013:502).Produk dan layanan yang 

berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen, 

kualitasmemberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubunganyang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang ikatan ini 

menungkinkanperusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 
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pelanggan.Kualitasmemberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin 

hubungan yangkuat dengan perusahaan (Putri, dkk, 2015:4). 

Dengan demikian, maka penelitisn ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Badjamal (2013), Agustiono dan Sumarni (2012) dan Putri, 

dkk (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 

kepuasanpelanggan. Kualitas pelayanan yang baik dapat memberikan 

kelangsungan hidup pada perusahaan karena dapat menciptakan kepuasan 

pelanggan.Semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang dipersepsikan maka 

semakin besar kepuasan pelanggan. 

b. Hubungan Harga Dengan Kepuasan Konsumen 

Konsumen akan mengharapkan harga yang ditawarkan produsen dapat 

terjangkau dan sesuai dengan keinginannya. Harga akan menjadi pertimbangan 

yang cukup penting bagi konsumen dalam memutuskan pembeliannya, konsumen 

akan membandingkan harga dari produk pilihan mereka dan kemudian 

mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai atau tidak dengan nilai produk serta 

jumlah uang yang harus dikeluarkan. 

Pengertian harga di dalam penelitian suatu industri jasa rumah sakit 

menurut pendapat dari Aditama (2002) dalam Yulivia Rahmantika (2004) 

adalah biaya di sebuah rumah sakit tidak hanya tertuju kepada besarnya tarif yang 

harus dibayar tiap pasien untuk satu jenis pemeriksaan atau tindakan tetapi namun 

keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh pasien untuk mendapatkan pelayanan 

di rumah sakit. Harga bukan semata-mata untuk menutup biaya produksi dan 
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mendapatkan laba namun lebih mengarah kepada pembentukan presepsi 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu rumah sakit. 

 

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh penelitian terdahulu yang di  

lakukan oleh Bonaventura bahwa harga mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pasien maka dapat dikemukakan hipotesis yang  

akan diuji kebenaranya sebagai berikut terdapat hubungan positif antara biaya 

pengobatan (harga) dengan kepuasan pasien berobat. 

2.9 Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan teoritis maka diambil rumusan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Diduga kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

Kepuasan Pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kampar. 

H2: Diduga harga berpengaruh secara parsial terhadap Kepuasan Pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar. 

H3: Diduga kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara simultan 

terhadap Kepuasan Pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kampar. 

2.10 Variabel Penelitian 

1. Variable Terikat : dalam penelitian ini yang menjadi variable terikatnya 

adalah kepuasan pasien terhadap yang mempengaruhi kepuasan pasien 

berobat (kualitas pelayanan dan harga). 
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2. Variable Bebas : pada penelitian ini yang menjadi variable terikatnya 

adalah : 

a. Kualitas pelayanan 

b. harga 

2.11 Definisi Operasional Penelitian 

Operasional variabel sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian, yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian.Dalam penelitian 

ini, definisi operasional variabelnya adalah yang mencakup kualitas pelayanan 

dan harga yang ada pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Bangkinang. Adapun 

definisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 : Definisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Konsep 

Variabel 

Indikator Skala 

1 Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kualitas 

pelayanan dapat 

diartikan 

sebagai upaya 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

keinginan 

konsumen serta 

ketetapan 

penyampaiannya 

dalam 

mengimbangi 

harapan 

konsumen 

(Tjiptono, 2007) 

(Pasuruan, Zeithaml, dan Berry (1988) 

dalam Fandy Tjiptono dan Greogorios 

Chandra (2007:133)) 

1. Tangibles (bukti langsung) 

a. Fasilitas fisik 

b. Perlengkapan prosedur 

layanan 

c. Penampilan petugas 

2. Empathy (empati) 

a. Akses petugas 

b. Komunikasi petugas 

c. Kemampuan memahami 

penerima layanan 

3. Reliability (keandalan) 

a. Konsistensi kinerja 

(performance) 
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b. Sifat dapat dipercaya 

(dependability) 

4. Responsivness (daya tanggap) 

a. Kesediaan dan kesiapan 

petugas 

b. Kecepatan petugas 

5. Assurance (jaminan) 

a. Kopentensi petugas 

b. Kesopanan petugas 

c. Kredibilitas petugas 

Petugas dapat menumbuhkan perasaan 

bebas bahaya dan resiko, atau keragu-

raguan kepada penerima layanan. 

2 Harga 

(X2) 

Kotler dan 

Amstrong 

(2012:62), 

menyatakan : 

“Harga adalah 

suatu sistem 

manajemen 

perusahaan yang 

akan 

menemukan 

harga dasar yang 

tepat bagi 

produk atau jasa 

dan harus 

menentukan 

strategi yang 

menyangkut 

potongan harga, 

pembayaran 

ongkos 

angkutan dan 

berbagai 

Menurut Kotler dan Keller 

(2012:406), ada empat indikator yang 

mencirikan Harga yaitu : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 
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variabel yang 

bersangkutan”. 

3 Kepuasan 

Pasien 

berobat 

(Y) 

Kepuasan 

konsumen 

adalah penilaian 

bahwa fitur 

produk atau jasa 

atau produk/jasa 

itu sendiri, 

memberikan 

tingkat 

pemenuhan 

berkaitan 

dengan 

konsumsi yang 

menyenangkan, 

termasuk tingkat 

tunder 

fulfillment dan 

over fulfillment 

(Oliver)Fandy 

Tjiptono 

(2011:294). 

1 Kesesuaian harapan 

2 Minat berkunjung kembali 

3 Kesediaan merekomendasikan 

Likert 

 


