
 

 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Penelitian Terdahulu 
 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian- 

penelitian  sebelumnya  akan  tetapi  dipusatkan pada kasus  Pengaruh  Kualitas 

Layanan, Nilai yang Dirasakan terhadap Niat Pembelian Ulang melalui 

Mediasi Kepuasan Pelanggan pada Restoran Solaria di Surabaya. Berikut ini 

akan diuraikan penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan yang 

mendukung penelitian ini, di antaranya sebagai berikut : 

1.   Margee Hume dan Gillian Sullivan Mort (2008) 

 
Penelitian dari Margee Hume dan Gillian Sullivan Mort dengan judul “The 

consequence ofappraisal emotion, service quality, perceived  value and 

customersatisfaction on repurchase intent in the performing arts” pada 

tahun 2008menguji keterkaitan hubungan antara kualitas pelayanan inti 

dan kualitas pelayanan pendukungterhadap niat pembelian kembali pada 

sebuah   seni   pertunjukan.Penelitian   ini   menggunakan   populasi   para 

anggota  baik  dulu  maupun  sekarang  seni  pertunjukan.  Sampel  yang 

digunakan adalah 250 responden yang menjadi anggota seni pertunjukkan. 

Penelitian  ini  memeriksa enam konstruksi,  yaitu  kualitas inti pelayanan, 

kualitas pelayanan pendukung, emosi penilaian, nilai yang dirasakan untuk 

waktu dan uang, kepuasan pelanggan dan niat pembelian kembali. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah  melalui pemahaman peran bahwa 

penilaian emosi,   kualitas   layanan   pendukung   dan   inti   menunjukkan 
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kualitas layanan berkontribusi pada niat pelanggan untuk kembali ke seni 

pertunjukan, organisasi dapat mulai memahami pengorbanan dan risiko 

yang   terkait   dengan   manajemen   pelayanan,   dan   operasi   masalah 

pemasaran menghadapi seni pertunjukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Margee Hume dan Gillian Sullivan Mort (2008) 
 

Sumber : “The consequence ofappraisal emotion, service quality, perceived value 

and customersatisfaction on repurchase intent in the performing arts”. Margee 

Hume dan Gillian Sullivan Mort (2008). 
 

2.   Yu-Hui Fang, Chao-Min Chiu, Eric T.G. Wang (2011) 
 

Penelitian dari Yu-Hui Fang, Chao-Min Chiu, Eric T.G. Wang dengan 

judul “Understanding customers’ satisfaction and repurchase intentions : 

An integration of IS success model, trust, and justice” pada tahun 2011 

menguji  keberhasilan  metode  IS.  Kepercayaan  menjadi  model  teoritis 

untuk mempelajari niat pembelian kembali pelanggan dalam konteks 

belanja online. Model penelitian diuji dengan data dari 219 pelanggan 

online  PCHome  perbelanjaan  menggunakan  survei  web.  PLS (Partial 

Least       Squares)       digunakan untuk       menganalisis pengukuran dan 
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model struktural.   Dari  219  responden,  data  valid  yang  dikumpulkan 

memberikan dukungan kecuali satu hipotesis. Satu hipotesis tidak terbukti 

tersebut adalah hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan. Studi 

ini  menunjukkan  bahwa kepercayaan, laba  bersih,  dan  kepuasan adalah 

prediktor positif yang signifikan dari niat pembelian kembali pelanggan 

terhadap belanja online. 

Informasi  yang  berkualitas,  sistem  mutu,  kepercayaan  dan  keuntungan 

bersih    merupakan    penentu    signifikan    atau    tidak    dari    kepuasan 

pelanggan. Selain itu, kepercayaan dibangun melalui keadilan distributif, 

prosedural   dan   interaksional.   Secara   keseluruhan,   model   penelitian 

menyumbang 79 persen dari varians dari niat pembelian kembali. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa niat pembelian 

kembali   yang  paling  dominan  dipengaruhi   oleh  kepuasan.   Hal  ini 

menunjukkan bahwa kepuasan merupakan mediator kuat antara persepsi 

kualitas dan kepercayaan dan niat pembelian kembali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Yu-Hui Fang, Chao-Min Chiu, Eric T.G. Wang (2011) 
 

Sumber : “Understanding customers’ satisfaction and repurchaseintentions : An 

integration of IS success model, trust, and justice”. Yu-Hui Fang, Chao-Min Chiu, 

Eric T.G. Wang (2011). 
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Berikut ini perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

 
Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Keterangan           Yu et al (2011)             Margee et al (2008)        Penelitian saat ini 
 

 
 

VariabelEk 

sogen 
 
 
 
 
 

VariabelEn 

dogen 
 

 
 

Teknik 

 Kualitas Layanan 

 Kualitas Informasi 

 Kualitas Sistem 

 Keadilan Distributif 
 Keadilan Prosedural 

 Keadilan Interaksional 
 
 

 Kepuasan 

 Kepercayaan 
 Niat Pembelian Ulang 

 Kualitas Layanan 

Inti 

 Kualitas Layanan 

Pendukung 
 

 
 

 Penilaian Emosi 

 Nilai yang Dirasakan 
 Kepuasan 

Pelanggan 
 Niat Pembelian 

Ulang 

 Kualitas Layanan 

 Nilai yang 

Dirasakan 
 
 
 
 
 
 Kepuasan 

Pelanggan 
 Niat Pembelian 

Ulang 

Sampling            
Judgment Sampling          Judgment Sampling        Judgment Sampling

 

Teknik 

Analisis                        
LISREL                          AMOS 6.0                       AMOS 18

 

Pengukuran 

Variabel                    
Skala Likert                      Skala Likert                    Skala Likert

 

Jumlah 

Responden             
219 Responden                 250 Responden               150 Responden

 

Objek 

Penelitian              
Online Shopping              Seni Pertunjukan             Restoran Solaria

 

Lokasi                           Taiwan                             Australia                         Surabaya 

Penilaian emosi, 
 

 
 
 

Hasil 

Penelitian 

 

Kepuasan merupakan 

mediator kuat antara 

persepsi kualitas dan 

kepercayaan dengan 

niat pembelian 

kembali 

kualitas layanan 
pendukung dan inti 

menunjukkan 

kualitas layanan                       - 

berkontribusi pada 

niat pelanggan untuk 

kembali ke seni 

pertunjukan 

Sumber: Yu Hui Fang, Chao Min Chiu dan Eric T.G. Wang (2011) dan Margee 

Hume dan Gillian Sullivan Mort (2008) 
 

2.2.     Landasan Teori 
 

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendukung 

penelitian ini yang terdiri dari pengertian-pengertian tentang; kualitas layanan, 

nilai yang dirasakan, kepuasan pelanggandan niat pembelian ulang. 
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2.2.1.  Kualitas Layanan 
 

Jasa/layanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak 

kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan  apapun  (Kotler  2009:36).    Menurut  Lewis  dan  Booms  (dalam 

Tjiptono 2008:85) kualitas layanan bisa diartikan sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Konsumen   membentuk   ekspektasi   layanan   dari   banyak   sumber,   seperti 

pengalaman   masa   lalu,   berita   dari   mulut   ke   mulut   dan   iklan.   Menurut 

Parasuraman et al (dalam Tjiptono et al 2004:255) terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan yaitu layanan yang diharapkan (expected service) 

dan  layanan  yang  dipersepsikan  (perceived  service).Baik  buruknya  kualitas 

layanan tergantung pada kemampuan penyedia layanan memenuhi harapan 

pelanggan secara konsisten. Model kualitas layanan dikembangkan oleh 

Parasuraman dan rekan-rekannya untuk menghasilkan skala yang disebut dengan 

model SERVQUAL. Model SERVQUAL menganalisis gap antara dua variabel 

pokok   yakni   layanan   yang   diharapkan   dan   layanan   yang   dipersepsikan. 

Pengukuran kualitas layanan dalam model SERVQUAL didasarkan pada skala 

multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan serta 

gap di antara keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas layanan. Menurut 

Ziethaml, Berry dan Parasuraman (dalam Tatik 2008:121) mengidentifikasi ada 

lima dimensi yang digunakan pelanggan untuk mengukur kualitas layanan, yaitu: 
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1.   Bukti fisik (tangibles) 

 
Bukti fisik (tangibles) ditunjukkan dari kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan 

kantor dan karyawan, kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

(termasuk fasilitas komunikasi), serta lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari layanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

2.   Keandalan (reliability) 

 
Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3.   Daya Tanggap (responsiveness) 

 
Daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kemauan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan melalui penyampaian informasi yang jelas, serta didukung oleh 

adanya keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan 

dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4.   Jaminan (assurance) 

 
Jaminan  (assurance)adalah  pengetahuan,  kesopansantunan  dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan, meliputi pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 
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5.   Empati (emphaty) 

 
Empati (emphaty) adalah memberikan perhatian yang tulus sifat 

individual/pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan, meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. 

2.2.2.  Nilai yang Dirasakan 
 

Nilai yang dirasakan pelanggan (CPV-Customer Perceived Value) adalah selisih 

antara penilaian pelanggan prospekif atas semua manfaat dan biaya dari suatu 

penawaran terhadap alternatifnya (Kotler dan Keller 2009:136). 

Dewasa ini pelanggan lebih terbidik dan lebih berpengetahuan. Pelanggan 

mempunyai sarana (misalnya internet) untuk memverifikasi klaim perusahaan dan 

mencari alternatif yang lebih unggul. Pelanggan cenderung memaksimalkan nilai, 

di dalam batasan biaya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan 

pendapatan.Pelanggan memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan 

nilai anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar pemikiran tersebut. Sesuai atau 

tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan besarnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu 

lagi. 

Nilai yang dirasakan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang 

didapatkan  pelanggan  dan  apa  yang  pelanggan  berikan  untuk  kemungkinan 

pilihan yang berbeda. 

Sering kali, manajer mengadakan analisis nilai pelanggan untuk 

mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif terhadap kekuatan 
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dan  kelemahan  berbagai  pesaingnya  (Kotler  dan  Keller  2009:137).  Langkah- 

langkah dalam analisis ini adalah : 

1.   Mengidentifikasi  atribut  dan  manfaat  utama  yang  dinilai  pelanggan. 

 
Pelanggan ditanyai apa tingkat atribut, manfaat dan kinerja yang mereka 

cari dalam memilih produk dan penyedia layanan. 

2.   Menilai  penting  kuantitatif  dari  atribut  dan  manfaaat  yang  berbeda. 

 
Pelanggan diminta memeringkat arti penting berbagai atribut dan 

manfaat. Jika peringkat berbagai atribut dan manfaat jauh berbeda, 

pemasar harus mengelompokkan berbagai atribut dan manfaat ke dalam 

berbagai segmen. 

3.   Menilai  kinerja  perusahaan  dan  pesaing  berdasarkan  nilai  pelanggan 

yang berbeda dan membandingkannya dengan peringkat arti pentingnya. 

Pelanggan menggambarkan di tingkat mana pelanggan melihat kinerja 

perusahaan dan pesaing pada setiap atribut dan manfaat. 

4.   Mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan 

peringkat  kinerja  perusahaan  terhadap  pesaing  utama  tertentu 

berdasarkan   suatu   atribut   atau   manfaat.   Jika   tawaran   perusahaan 

melebihi tawaran pesaing atas semua atribut dan manfaat penting, 

perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi (sehingga 

menghasilkan   laba   yang   lebih   tinggi),   atau   perusahaan   dapat 

mengenakan harga yang sama dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih 

banyak. 
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5.   Mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Secara berkala, perusahaan 

harus mengulangi studi nilai pelanggan dan posisi pesaing ketika terjadi 

perubahan dalam hal ekonomi, teknologi dan fitur. 

Sementara itu, menurut Sweeney dan Soutar (dalam Tjiptono 2004:141) terdapat 

empatdimensi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai yang dirasakan,yaitu: 

1.   Nilai Emosi (Emotional value), yaitu utilitas yang berasal dari perasaan 

atau afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 

2.   Nilai   Sosial   (Social   value),   yaitu   utilitas   yang   didapatkan   dari 

kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial pelanggan. 

3. Nilai Pelayanan (Quality/Performance value), yaitu utilitas yang 

didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka pendek dan 

biaya jangka panjang. 

4.   Nilai Harga (Price/Value for money), yaitu utilitas yang diperoleh dari 

persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk. 

2.2.3.  Kepuasan Pelanggan 
 

Tujuan paling utama dari suatu usaha adalah menciptakan kepuasan bagi para 

pelanggan. Apakah pembeli terpuaskan setelah membeli tergantung pada kinerja 

penawaran dalam hubungannya dengan ekspektasi pembeli, dan apakah pembeli 

mengintepretasikan adanya penyimpangan antara keduanya. Secara umum, 

kepuasan  (satisfaction)  adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 

terhadap ekspektasi seseorang (Kotler dan Keller 2009:138-139). Menurut Fornell 

(dalam  Tjiptono  2008:  169)  kepuasan  pelanggan  adalah  evaluasi  purnabeli 
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keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap kinerja produk dengan 

ekspektasi pra-pembelian. 

Menurut  Oliver  (dalam  Margee  et  al  2008:173)  kepuasan  pelanggan 

adalah sikap yang dihasilkan dari perbandingan harapan kinerja dan kinerja yang 

dirasakan dari pengalaman pelayanan. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, 

pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan 

puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang 

(Kotler dan Keller 2009:139).Menurut Margee et al, ada tiga indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur  kepuasan pelanggan, yaitu: 

1.   Kepuasan terhadap pembelian. 

 
2.   Kepercayaan terhadap produk atau jasa. 

 
3.   Pengalaman yang menyenangkan. 

 
2.2.4.  Pembelian Ulang 

 
Menurut Hellier et al (dalam Margee et al 2008:174) Niat pembelian ulang 

didefinisikan sebagai penilaian individu tentang pembelian layanan lagi dan 

keputusan untuk terlibat dalam aktivitas masa depan dengan penyedia layanan dan 

bentuk yang akan diambil. Nilai untuk membeli kembali suatu produk atau jasa 

akan muncul ketika pelanggan merasa bahwa jasa yang pelanggan terima bisa 

memberikan kepuasan terhadap diri pelanggan tersebut. Bila pelanggan puas pada 

pembelian pertama, maka pada pembelian berikutnya dilakukan berulang-ulang 

pada satu merek, pengambilan keputusan tidak lagi diperlukan karena pelanggan 

telah mengetahui secara mendalam mengenai merek tersebut (Tatik 2008:15). 
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Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian ulang adalah suatu 

 
tindakan pelanggan untuk melakukan pembelian kembali setelah merasa puas atas 

 

pembelian   yang   semula.    Penelitian Hellier et al.,   2003   (dalam    Margee   et 

al2008:170)  telah  mengkonfirmasi temuan  sebelumnya bahwa  niat  pembelian 

ulang adalah sebuah   kekuatan   yang   sangat   berharga   dalam   pengembangan 

profitabilitas perusahaan dan keberlanjutan masa depan.Menurut Margee et al, 

ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur  niat pembelian ulang, 

yaitu: 

 

1.   Menjadi pilihan utama. 

 
2.   Melakukan transaksi dengan satu produk atau jasa dibandingkan dengan 

alternatifnya. 

3.   Melakukan transaksi untuk mendapatkan pengalaman baik. 

 
2.2.5.  Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
Ketika kualitas layanan yang dirasakan pelanggan melebihi harapan pelanggan 

maka pelanggan akan puas. Kualitas pelayanan mengacu pada persepsi sejauh 

mana layanan yang disediakan oleh produsen memenuhi harapan pelanggan. 

Dalam hal ini mencakup bukti fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati. 

Dimensi-dimensi kualitas layanan merupakan hal yang penting untuk 

meningkatkan kualitas layanan yang dapat mencegah atau meminimalkan 

ketidakpuasan pelanggan. 

2.2.6.  Pengaruh Nilai yang Dirasakan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan   memperoleh   nilai   dari   faktor-faktor   seperti   kenyamanan,   dari 

penghematan harga, dari hasil emosional, dari layanan pelanggan tambahan dan 
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tambahan  ekstra  (Jones  dan  Suh  dalam  Margee  et  al  2008:174).  Menurut 

penelitian Patterson et al, 1997, Sweeney et al, 1999 dan Zeithaml et al, 1988 

(dalam Marge et al 2008:174) telah menemukan nilai yang dirasakan memiliki 

hubungan   langsung   dan   spesifik   dengan   kepuasan   pelanggan. Kepuasan 

pelanggan mencakup bukti empiris yang kuat sebagai mediator hubungan nilai 

yang dirasakan dan niat pembelian ulang. 

 

2.2.7.  Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Niat Pembelian Ulang 
 

Dalam jurnal Margee et al, menyatakan bahwa kepuasan pelanggan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dengan mengembangkan retensi pelanggan dan memiliki 

efek langsung terhadap niat pembelian ulang. Beberapa penelitian sudah 

mengidentifikasi bahwa prediktor utama niat pembelian ulang adalah kepuasan 

pelanggan.  Bila pelanggan merasa tidak puas terhadap  pembelian karena jasa 

yang dibeli tidak memenuhi harapannya, pelanggancenderung menyalahkan 

sumber ketidakpuasannya pada perusahaan dan berusaha untuk tidak mengulangi 

pembeliannya karena berharap tidak timbul perasaaan kecewa kembali. Hal 

tersebut didukung dengan pernyataan Oliver (dalam Yu et al 2011:485) bahwa 

kepuasan pelanggan berkaitan secara positif terhadap niat masa depan seperti niat 

pembelian  ulang.  Kepuasan  pelanggan  menentukan  bagaimana  niat  pelanggan 

pada Solaria di masa mendatang. 
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2.3.     Kerangka Pemikiran 
 

 

Kualitas 

Layanan                                                 
H4 

H1 
 

 

Kepuasan             H3 

Pelanggan 

 
H2 

Niat 

Pembelian 

Ulang 

 

 

Nilai yang 

Dirasakan 

 

H5 
 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

Sumber : “Understanding customers’ satisfaction and repurchaseintentions : An 
integration of IS success model, trust, and justice”. Yu-Hui Fang, Chao-Min Chiu, 

Eric  T.G.  Wang  (2011)  dan  “The  consequence  ofappraisal  emotion,  service 

quality, perceived value and customersatisfaction on repurchase intent in the 

performing arts”. Margee Hume dan Gillian Sullivan Mort (2008). 
 

2.4.     Hipotesis Penelitian 
 

Berdasarkan logika dari hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan 

landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada restoran Solaria di Surabaya. 

H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif nilai yang dirasakan terhadap 

kepuasan pelanggan pada restoran Solaria di Surabaya. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif kepuasan pelanggan terhadap niat 

pembelian ulang pada restoran Solaria di Surabaya. 
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H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif kualitas layanan terhadap niat 

pembelian ulang melalui mediasi kepuasan pelanggan pada restoran 

Solaria di Surabaya. 

H5 : Terdapat pengaruh signifikan positif nilai yang dirasakan terhadap niat 

pembelian ulang melalui mediasi kepuasan pelanggan pada restoran 

Solaria di Surabaya. 
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