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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat satu penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap citra perusahaan dan satu penelitian lagi membahas tentang 

kualitas lingkungan fisik, kualitas produk dan kualitas layanan terhadap citra 

restoran. Berikut ini dipaparkan hasil penelitian terdahulu yang diambil dari dua 

jurnal. 

2.1.1 Penelitian Oleh Kisang Ryu, Hye-Rin Lee dan Woo Gon Kim (2012) 

Penelitian kali ini mengacu pada International Journal Of Contemporary Hospital 

Management dengan judul penelitian “The Influence Of The Quality Of The 

Physical Environment, Food Quality and Service On Restaurant Image, Customer 

Perceived Value, Customer Satisfaction and Behavioral Intention” yang diteliti 

oleh Kisang Ryu, Hye-Rin Lee dan Woo Gon Kim (2012). Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengusulkan suatu model terpadu yang meneliti dampak tiga 

unsur dimensi kualitas jasa makanan (lingkungan fisik, makanan dan pelayanan) 

pada citra restoran, nilai yang dirasakan pelanggan, kepuasan pelanggan dan niat 

perilaku. 

Penelitian ini menggunakan variabel Quality of Physical Environment, 

Food Quality, Service Quality, Restaurant Image, Customer Perceived Value, 

Customer Satisfaction and Behavioral Intention. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 300 responden. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan SEM. 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui kuesioner dan 

wawancara. Sedangkan temuan dalam penelitian ini adalah pemodelan bahwa 

kualitas makanan, lingkungan fisik, dan layanan adalah penentu signifikan citra 

restoran. Juga, kualitas fisik lingkungan dan makanan adalah prediktor signifikan 

dari nilai yang dirasakan pelanggan. Citra Restoran juga ditemukan menjadi 

anteseden yang signifikan dari nilai yang dirasakan pelanggan. Selain itu, hasil 

diperkuat bahwa nilai pelanggan yang dirasakan memang penentu signifikan 

kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan adalah prediktor signifikan niat 

perilaku. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu. Dimana persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu 

variabel yang digunakan Kualitas Lingkungan Fisik (Quality of Physical 

Environment), Kualitas Produk (Food Quality), Kualitas Pelayanan (Service 

Quality) dan Restaurant Image. Terdapat 3 perbedaan dengan penelitian terdahulu 

yaitu jumlah responden 300 sekarang 74 responden, lokasi penelitian terdahulu 

dilakukan di China sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Surabaya dan alat 

analisis menggunakan SEM sekarang menggunakan SPSS. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber : International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 

24 No. 2, 2012 pp. 200-223 © Emerald Group Publishing Limited 

0959-6119 

 

 

2.1.2 Penelitian Oleh  Jay Kandampully dan Hsin-Hui Hu (2007) 

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang berjudul “Do hoteliers 

need to manage image to retain loyal customers ?”. Penelitian ini dilakukan oleh 

Jay Kandampully dan Hsin-Hui Hu pada tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk memahami hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan 

dan bagaimana mereka mempengaruhi citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. 

Dimana dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu : Service 

Quality, Satisfication, Corporate Image and Customer Loyalty. Objek dalam 

penelitian ini yaitu adalah Hotel dan penelitian ini dilakukan di kota Mauritus. 

Populasi penelitian ini yaitu para pengguna jasa Hotel, dimana sampel dalam 

penelitian ini yaitu pengguna jasa hotel menengah, mewah dan ekonomi. Jumlah 



15 
 

sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 1500 responden yang cara 

pengambilan data tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. 

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber : International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 

19 No. 6, 2007 pp. 435-443 © Emerald Group Publishing Limited 

0959-6119 

 

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu hubungan antara kualitas 

pelayanan dan citra perusahaan ditemukan signifikan secara statistik. Kepuasan 

pelanggan memiliki dampak positif pada citra perusahaan. Namun, tidak ada 

dampak signifikan dari kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan diamati. 

Selain itu, kepuasan pelanggan ditemukan secara signifikan mempengaruhi 

loyalitas. Itu juga menemukan bahwa kepuasan pelanggan memiliki dampak 

positif terhadap loyalitas pelanggan. Akhirnya, perusahaan gambar ditemukan 

positif mempengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian ini hasil dukungan bahwa 

citra perusahaan memiliki dampak yang kuat terhadap loyalitas pelanggan. Selain 

itu, layanan kualitas dan kepuasan pelanggan juga ditemukan memiliki efek tidak 

langsung pada pelanggan loyalitas melalui citra perusahaan. 
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Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel 

Service Quality, Satisfication, Corporate Image and Customer Loyalty. 

Sedangkan dalam penelitian sekarang hanya menggunakan variabel Kualitas 

Lingkungan Fisik (Quality of Physical Environment), Kualitas Produk (Food 

Quality), Kualitas Pelayanan (Service Quality) dan Citra Perusahaan (Corporate 

Image). Objek dari penelitian terdahulu adalah Hotel, sedangkan objek dari 

penelitian sekarang yaitu KFC (Restoran cepat saji). Lokasi penelitian terdahulu 

dilakukan di kota Mairitus dan pada penelitian yang sekarang di lakukan di 

Indonesia tepatnya di kota Surabaya. Jumlah sampel penelitian terdahulu 

sebanyak 1500 responden, sedangkan dalam penelitian kali ini sebanyak 74 

responden. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

Keterangan 

 

 

Kisang Ryu, Hye-

Rin Lee dan Woo 

Gon Kim 

(2012) 

 

Jay Kandampully dan 

Hsin-Hui Hu 

(2007) 

Maria Vincentia 

Narita Primastuti 

(2013) 

 Penelitian I Penelitian II Penelitian Sekarang 

Judul 

The influence of the 

quality of the physical 

environment, food and 

service on restaurant 

image, customer 

perceived value, 

customer satisfaction, 

and behavioral 

intentions. 

Do hoteliers need to manage 

image to retain loyal 

customers? 

Pengaruh Kualitas 

Lingkungan Fisik, 

Kualitas Produk dan 

Kualitas Layanan 

terhadap Citra 

Perusahaan pada 

benak konsumen 

restoran cepat saji 

KFC di Surabaya 

Variabel 

1. Quality of the 

physical 

environment 

2. Food Quality 

3. Service Quality 

4. Restaurant Image 

5. Customer 

Perceived Value 

6. Customer 

Satisfaction 

7. Behavioral 

Intentions 

1. Service Quality 

2. Customer Satisfaction 

3. Corporate Image 

4. Customer Loyalty 

1. Kualitas 

Lingkungan 

Fisik 

2. Kualitas Produk 

3. Kualitas 

Layanan 

4. Citra Perusahaan 

Objek Restoran Cina Pengguna Hotel 
Restoran cepat saji 

KFC 

Populasi 

Seluruh konsumen 

Restoran Cina di 

Southern state in USA 

Konsumen berbagai hotel di 

Mauritius 

Seluruh konsumen 

restoran cepat saji 

KFC di Surabaya 

Sampel 

Konsumen Restoran 

Cina di Southern state 

in USA 

Peserta yang tinggal di 

berbagai hotel di Mauritius 

Sebagian konsumen 

restoran cepat saji 

KFC di Surabaya 

Jumlah 

Sampel 
300 1500 74 

Lokasi Southern state in USA Mauritius Surabaya 

Alat 

Analisis 
SEM  

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil 

Analisis 

1. Tiga dimensi 

kualitas restoran 

layanan berpengaruh 

positif terhadap citra 

restoran. 

2. Kualitas lingkungan 

fisik dan kualitas 

1. Hubungan antara kualitas 

pelayanan dan citra 

perusahaan ditemukan 

signifikan secara statistik. 

2. Kepuasan pelanggan 

memiliki dampak positif 

pada citra perusahaan. 
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makanan adalah 

prediktor signifikan 

dari nilai yang 

dirasakan 

pelanggan. 

3. Kualitas produk, 

lingkungan fisik dan 

layanan adalah 

penentu signifikan 

citra restoran. 

4. Citra Restoran juga 

ditemukan menjadi 

anteseden yang 

signifikan dari nilai 

yang dirasakan 

pelanggan. 

5. Nilai pelanggan 

yang dirasakan 

memang penentu 

signifikan kepuasan 

pelanggan, dan 

kepuasan pelanggan 

adalah prediktor 

signifikan niat 

perilaku. 

Namun, tidak ada dampak 

signifikan dari kualitas 

pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan 

diamati. 

3. Kepuasan pelanggan 

ditemukan secara 

signifikan mempengaruhi 

loyalitas. Itu juga 

menemukan bahwa 

kepuasan pelanggan 

memiliki dampak positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan. Akhirnya, 

perusahaan gambar 

ditemukan positif 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. 

Sumber : Kisang Ryu, et al. (2012) dan Jay Kandampully dan Hsin-Hui Hu 

(2007), diolah 

 

2.2 Landasan Teori 

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendukung penelitian 

ini yang terdiri dari pengertian-pengertian tentang kualitas lingkungan fisik, 

kualitas produk, kualitas pelayanan dan citra perusahaan. 

 

2.2.1 Citra Perusahaan 

2.2.1.1 Pengertian Citra Perusahaan 

Membicarakan citra, biasanya menyangkut citra produk, perusahaan, merek, 

partai, orang atau apa saja yang terbentuk dalam benak seseorang. Kotler dan 

Keller (2008 : 288-289), mendefinisikan citra adalah “Seperangkat keyakinan, 

gagasan dan kesan yang dimiliki seseorang berkaitan dengan suatu objek 
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tertentu.” Definisi tersebut menggambarkan bahwa citra perusahaan merupakan 

persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan dan biasanya berbeda tiap individu.  

Menurut Spector (1961) dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 3. No.1, 

April 2008: 35-54 menyatakan bahwa ada enam dimensi utama dalam mengukur 

Corporate Image: 

1. Dynamic, suatu perusahaan dapat dikatakan dinamis apabila perusahaan 

tersebut sangat antusias dalam memperluas jaringan bisnisnya. 

2. Cooperative, perusahaan diharapkan bekerjasama baik dengan perusahaan 

lain agar dapat saling menguntungkan satu sama lainnya atau bahkan 

menciptakan sinergi perusahaan. 

3. Business-wise, berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan mengambil 

keputusan dengan bijaksana. 

4. Character, perusahaan harus mampu untuk menunjukkan karakter dari 

dirinya sendiri tanpa melebih-lebihkan. 

5. Successful, merupakan keberhasilan yang diperoleh suatu organisasi. 

6. Withdrawn, merupakan kecenderungan perusahaan untuk menarik diri dari 

konflik yang timbul. Jadi perusahaan lebih senang untuk menyelesaikan 

konflik secara internal. 

 

Menurut Jefkins (1995 : 19) menyatakan bahwa Corporate Image adalah citra dari 

organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya 

dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 3. No.1, April 2008: 35-54. Menurut 

Van Recom (1997) menyatakan bahwa Corporate Image merupakan hasil dari 

kepercayaan, gagasan, kepercayaan dan kesan seseorang terhadap perusahaan 

dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 3. No.1, April 2008: 35-54. Menurut 

Tang Weiwei (2007) menyatakan bahwa Corporate Image adalah kesan-kesan 

yang dimiliki oleh publik terhadap perusahaan. Corporate Image dapat dikatakan 

sebagai fungsi dari akumulasi pengalaman pembelian yang memiliki dua 

komponen yaitu fuctional dan emotional. Fuctional berkaitan dengan atribut nyata 

yang dapat diukur dengan mudah sedangkan emotional berkaitan dengan faktor 
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psikologi yang meliputi perasaan dan perilaku perusahaan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Corporate Image adalah hasil dari sebuah proses dimana 

konsumen telah membandingkan berbagai atribut yang dimiliki perusahaan dalam 

Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 3. No.1, April 2008: 35-54. Menurut Riordan, 

Gatewood dan Bill (1997) menyatakan bahwa Corporate Image merupakan suatu 

fungsi dari sinyal organisasi yang menentukan persepsi dari stakeholder berkaitan 

dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, 

Vol. 3. No.1, April 2008: 35-54. Menurut Ruslan (1994), Corporate Image 

bersifat abstrak tetapi wujudnya bisa dirasakan dari penilaian, baik semacam 

tanda penghargaan dan rasa hormat dari publik terhadap perusahaan  yang dilihat 

sebagai suatu badan usaha yang baik, dipercaya, profesional dan dapat diandalkan 

dalam pemberian pelayanan yang baik dalam Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol. 

3. No.1, April 2008: 35-54. 

2.2.1.2 Manfaat Citra Perusahaan 

Menurut M Linggar (2000) dalam Manajemen Pemasaran, Vol. 3. No.1, April 

2008: 35-54 menyatakan bahwa Manfaat dari Corporate Image adalah: 

1. Hubungan yang baik dengan pemuka masyarakat. 

2. Hubungan yang positip dengan pemerintah setempat. 

3. Resiko krisis yang lebih kecil. 

4. Rasa kebanggaan dalam organisasi dan diantara khalayak sasaran. 

5. Saling pengertian antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal. 

6. Meningkatkan kesetiaan karyawan dan mampu menarik karyawan lain. 

7. Mampu menarik perhatian para investor perusahaan. 

8. Meningkatkan penghasilan melalui kepuasan konsumen dan kesetiaan 

konsumen. 

9. Mengurangi biaya operasional perusahaan. 

10. Meningkatkan efektifitas perusahaan. 
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Citra itu sendiri dapat berperingkat baik, sedang dan buruk. Citra buruk dapat 

melahirkan dampak negatif bagi operasi bisnis perusahaan dan juga dapat 

melemahkan kemampuan perusahaan bersaing. Citra perusahaan yang baik dan 

kuat mempunyai manfaat-manfaat yang berikut:  

1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap (mid and long 

sustainable competitive position)  

2. Menjadi perisai selama masa krisis (an insurance for adverse times)  

3. Menjadi daya tarik eksekutif handal (attracting the best executives 

available) 

4. Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran (increasing the effectiveness of 

marketing instrument) 

5. Penghematan biaya operasional (cost saving) 

Mengembangkan citra yang kuat membutuhkan kreatifitas dan kerja jeras. 

Citra tidak dapat ditanam dalam pikiran pelanggan dalam waktu semalam dan 

disebarkan melalui satu media saja. Sebaliknya citra itu harus disampaikan 

melalui tiap sarana komunikasi yang tersedia dan disebarkan terus menerus. Citra 

yang baik dari suatu organisasi merupakan aset  karena citra mempunyai dampak 

pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai 

hal. 

Sedangkan pentingnya citra perusahaan dalam pandangan perasaan puas 

atau tidaknya kosumen terjadi setelah mempunyai pengalaman dengan produk 

maupun perusahaan yang diawali adanya keputusan pembelian. Dapat dipahami 

keterkenalan perusahaan yang tidak baik menunjukkan citra perusahaan yang 
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bermasalah. Masalah citra perusahaan tersebut berada dalam pikiran atau perasaan 

konsumen. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, keberadaan Citra perusahaan 

bersumber dari pengalaman dan atau upaya komunikasi sehingga penilaian 

maupun pengembangannya terjadi pada salah satu atau kedua hal tersebut. Citra 

perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan gambaran telah terjadi 

keterlibatan antara konsumen dengan perusahaan. Keterlibatan tersebut, belum 

terjadi dalam perusahaan yang bersumber dari upaya komunikasi perusahaan.  

Menurut Kisang Ryu et al. (2012) dalam penelitiannya, indikator untuk 

mengukur citra perusahaan di bidang jasa yaitu restoran adalah: 

1. Restoran memiliki perlengkapan yang canggih. 

2. Restoran memiliki suasana yang ceria dan mempesona. 

3. Restoran memiliki masakan yang otentik. 

4. Rasanya sesuai dibandingkan dengan harga. 

 

2.2.2 Kualitas Lingkungan Fisik 

Dalam industri restoran, persepsi konsumen atas citra restoran adalah 

kemungkinan untuk sepenuhnya mencerminkan konsumsi kumulatif pelanggan 

pengalaman misalnya makanan, atmospherics dan pelayanan. Banyak komponen 

yang terdiri dari pengalaman konsumsi konsumen adalah kualitas pelayanan 

sebuah restoran, yang membuatnya elemen penting. Oleh karena itu, masuk akal 

untuk mengharapkan bahwa persepsi restoran, kualitas pelayanan secara langsung 

mempengaruhi persepsi citra restoran dalam Kisang Ryu et al. (2012 : 203). 

Booming dan Bitner (1982) dalam Kisang Ryu et al. (2012 : 203) mencatat bahwa 

service scape dari sebuah perusahaan perhotelan memiliki signifikan berdampak 

pada pelanggan kembali niat dan citra merek sebuah restoran. Baker et al. (1994) 
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dalam Kisang Ryu et al. (2012 : 203) juga menunjukkan peran fisik lingkungan 

perusahaan jasa untuk meningkatkan citra merek dan merangsang perilaku 

pembelian. 

Kisang Ryu et al. (2012 : 205) menyatakan bahwa lingkungan fisik dalam 

restoran meliputi dekorasi, kondisi ruangan dan kenyamanan tempat duduk. 

Kawpong Polyvorat dan Suvenus Sophonsiri berpendapat, bahwa terdapat lima 

dimensi kualitas layanan dimana salah satunya adalah aspek fisik yaitu tampilan 

fasilitas fisik yang meliputi peralatan, tempat dan perlengkapan ruang serta hal - 

hal yang dapat diamati dengan mudah oleh konsumen (Kawpong Polyorat dan 

Suvenus Sophonsiri, 2010 : 66). Dalam Ute Walter dan Bo Edvardsson (2012 : 

108) menyatakan bahwa terdapat enam dimensi Para penulis menggambarkan 

enam dimensi "ruang experience" yaitu: 

1. Artefak fisik yang meliputi tanda-tanda, simbol, produk dan infrastruktur 

yang dibutuhkan untuk membuat atribut fisik dari pengalaman ruang dan 

elemen sensorik. 

2. Artefak berwujud yang meliputi gambar, reputasi merek, tema, budaya, dan 

strategi yang membentuk infrastruktur non-fisik. 

3. Teknologi-peralatan teknis dengan yang pelanggan berinteraksi, baik pasif 

maupun aktif. 

4. Penempatan pelanggan yang mengacu pada penempatan nasabah dalam 

mengalami ruang sebagai prasyarat untuk interaksi sosial. 

5. Keterlibatan Pelanggan yang mengacu pada keterlibatan aktif pelanggan 

dalam layanan dan situasi. 

6. Interaksi dengan karyawan yang mengacu pada interaksi antara pelanggan 

dan karyawan. 

Baker (1986) dalam Ute Walter dan Bo Edvardsson (2012 : 106) tidak hanya 

termasuk aspek sensorik dari lingkungan fisik (digambarkan sebagai suasana) 

dimodelnya, tetapi juga termasuk design factor (aspek estetika dan fungsional 

perabot dan tata letak) dan social factor (mengacu kepada karyawan dan 
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pelanggan). Bitner (1992) dalam Ute Walter dan Bo Edvardsson (2012 : 106) 

lingkungan fisik disebut sebagai  elemen berwujud (sensorik) dan elemen nyata 

(layout, peralatan, perabot dan dekorasi) dari service scape. 

Menurut Kisang Ryu et al. (2012 : 223) dalam penelitiannya, indikator 

untuk mengukur kualitas lingkungan fisik bidang jasa yaitu restoran adalah 

sebagai berikut : 

1. Restoran memiliki desain interior yang menarik. 

2. Latar belakang musik yang menyenangkan. 

3. Area makan yang benar-benar bersih. 

4. Karyawan berpakaian rapi. 

 

2.2.3 Kualitas Produk 

Salah satu nilai utama yang diharapkan oleh pelanggan dari produsen adalah 

kualitas produk dan jasa yang tertinggi. Menurut American Society for Quality 

Control dalam Kottler (2008 : 84) kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu 

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan, kualitas produk adalah 

kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau 

melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Kualitas produk mempunyai dua 

dimensi, tingkat dan distensi. Dalam pengembangan produk, langkah pertama 

yang dilakukan oleh perusahaan ialah memiliki tingkat kualitas yang akan 

mendukung posisi produk di pasar sasaran. Kualitas merupakan alat penting untuk 

menentukan posisi. Kualitas produk melambangkang kemampuan produk untuk 

menjalankan fungsinya yang meliputi keawetan, keandalan, kemudahan 

penggunaan dan perbaikannya, dan sifat lainnya.  (Machfoedz, 2005 : 125). 
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Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan dan profitabilitas 

perusahaan adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi pula tingkat kualitas, 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung 

harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. (Kotler 2010 : 

144). 

Menurut Stevenson (2005 : 386) dimensi kualitas produk adalah sebagai 

berikut : 

1. Performance, hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan 

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam 

membeli barang tersebut. 

2. Aesthetics, merupakan karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-

nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari 

preferensi individual. 

3. Special features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan 

pengembangannya. 

4. Conformance, hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap 

spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

5. Reliability, hal ini yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan 

suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam 

periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. 

6. Durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan 

atau masa pakai barang. 

7. Perceived Quality, berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai 

keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. 

8. Service ability, berkaitan dengan penanganan pelayanan purna jual, seperti 

penanganan keluhan yang ditujukan oleh pelanggan. 

Menurut Kisang Ryu et al. (2012 : 223) dalam penelitiannya, indikator 

untuk mengukur kualitas produk di bidang jasa yaitu restoran adalah: 

1. Makanan yang lezat. 

2. Makanan yang bergizi. 

3. Restoran menawarkan berbagai item menu. 

4. Restoran menawarkan makanan segar. 

5. Bau makanan menarik. 

6. Presentasi makanan adalah visual menarik. 
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2.2.4 Kualitas Layanan 

Bagi perusahaan baik perusahaan jasa ataupun non jasa, kualitas layanan menjadi 

suatu sektor yang sangat penting untuk di perhatikan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Karena perusahaan akan selalu berhadapan dengan konsumen 

sehingga setiap perusahaan harus dapat melayani konsumen sebaik mungkin. 

Bahkan kualitas layanan sering kali menjadi suatu bagian untuk berperang dengan 

para kompetitornya  dalam mencari simpati para layanan.  

Perusahaan harus menjaga dan terus meningkatkan kinerja pelayanan 

supaya dapat bertahan di pasar yang kompetitif (Kim et al., 2007) dalam Wei 

Ming Ou (2011 : 196). Kualitas layanan dikenal oleh para akademisi dan praktisi 

dapat untuk memberikan kontribusi terhadap kepuasan pelanggan (Cameran et al., 

2010 ; Hu et al., 2009 ; Mohamad dan Awang, 2009 ; Parasuraman et al., 1985 

; Zeithaml, 2000) Wei Ming Ou (2011 : 196). Gronroos (1984) dalam  Bee Wah 

Yap et al. (2012 : 157) mengusulkan konsep kualitas pelayanan menjadi dua 

dimensi yaitu : kualitas teknis yang merupakan kualitas dan efektivitas prosedur 

pinjaman bank dan fungsional kualitas, yang merupakan kualitas bagaimana 

layanan ini disampaikan dengan perawatan dan perilaku dari personilnya. 

Sedangkan Fornell et al. (1996) dalam  Bee Wah Yap et al. (2012 : 157) 

mendefinisikan dua jenis persepsi kualitas yaitu kualitas produk dan kualitas 

layanan. Kualitas produk yang dirasakan adalah evaluasi konsumsi pengalaman 

baru-baru ini tentang produk tersebut sedangkan kualitas pelayanan yang 

dirasakan adalah evaluasi pengalaman konsumsi terbaru dari layanan yang terkait 

seperti layanan pelanggan, kondisi produk display, berbagai layanan dan produk. 
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Kualitas layanan biasanya dipahami sebagai ukuran seberapa baik tingkat 

pelayanan yang diberikan sesuai ekspektasi pelanggan (Santos, 2003) Ilias 

Santouridis dan Panagiotis Trivellas (2010:333). Tinggi tingkat kinerja pelayanan 

di yakini dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan , kepercayaan, dan kesetiaan (Huang dan Liu, 2010; Kim et al., 2007.) 

dalam Wei Ming Ou (2011 : 196). Selain itu, model kualitas hubungan 

yang diusulkan oleh Crosby et al., (1990) dalam Wei Ming Ou (2011 : 196) 

menyatakan bahwa profesionalisme penyedia layanan dapat memberikan dampak 

yang positif terhadap hubungan kualitas. 

Kualitas layanan sejatinya sangatlah penting bagi sebuah perusahaan, 

karena kualitas pelayanan akan memberikan dampak bagi sebuah perusahaan, 

oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan terhadap konsumen 

harus menjadi suatu perhatian khusus pihak manajemen. Hal tersebut dapat dilihat 

dari melalui tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 

DAMPAK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN 

Keuntungan Perusahaan terhadap 

Kualitas Pelayanan yang Baik 

Kerugian Perusahaan terhadap 

Kualitas Pelayanan yang Buruk 

1. Pendapatan penjualan lebih tinggi 

2. Biaya produksi yang lebih rendah 

3. Profitabilitas dan pertumbuhan 

meningkat 

1. Kehilangan bisnis 

2. Tuntutan hukum, perusahaan 

dituntut oleh pelanggan atas 

kerusakan atau kecelakaan akibat 

konsumen menggunakan produk 

atau jasa layanan tersebut 

3. Kehilangan produktivitas 

4. Biaya-biaya akan meningkat 

untuk memperbaiki mutu dan 

lain-lain 

  Sumber : Nina Rahmayanty (2010) 
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Dalam tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah perusahaan 

mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik, maka perusahaan tersebut akan 

mendapatkan keuntungan tersebut. Begitu juga ketika sebuah perusahaan tidak 

dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik, maka kerugian lah yang akan di 

hadapi perusahaan seperti dalam tabel 2.2  tersebut. Definisi Gronroos (1984) 

dalam Ilias Santouridis dan Panagiotis Trivellas (2010 : 333) menguraikan 

persepsi kualitas layanan, sebagai hasil dari proses evaluasi, dimana konsumen 

membandingkan harapannya dengan layanan ini bagaimana ia melihat dan 

bagaimana ia memiliki dan menerima. Sedangkan pendapat dari Parasuraman et 

al. (1988) dalam Ilias Santouridis dan Panagiotis Trivellas (2010 : 333) 

mendefinisikan kualitas layanan sebagai evaluasi keseluruhan dari sebuah 

perusahaan jasa khusus yang dihasilkan dari membandingkan bahwa kinerja 

perusahaan dengan harapan umum pelanggan tentang bagaimana perusahaan 

dalam industri. Menurut Fandy Tjiptono (2009 : 247) pada prinsipnya, definisi 

“Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan, 

serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan”. Sedangkan 

kualitas jasa menurut Wyckof 2004 (dalam Fandy Tjiptono 2009 : 246), 

merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian 

atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut Rust et 

al, 1996 (dalam Fandy Tjiptono 2009 : 259) harapan pelanggan bisa berupa tiga 

hal. Pertama, will expectation, yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau 

diperkirakan konsumen akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang 

diketahuinya. Kedua, should expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap 
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sudah sepantasnya diterima konsumen. Ketiga, ideal expectation, yaitu tingkat 

kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima konsumen. Apabila 

ketiga dari harapan pelanggan atau konsumen bisa dijalankan dengan baik, maka 

akan memberikan kepuasan pada diri konsumen. 

Banyaknya definisi dan pendapat dari para pakar tersebut, mengartikan 

bahwa kualitas layanan sangatlah penting. Kualitas layanan dikenal oleh 

akademisi dan praktisi untuk memberikan kontribusi terhadap kepuasan 

pelanggan dan pangsa pasar (Cameran et al. 2010 ; Hu et al, 2009 ; Mohamad dan 

Awang, 2009 ; Parasuraman et al, 1985 ; Zeithaml, 2000) dalam Wei Ming Ou 

(2011 : 196). Oleh karena itu kualitas pelayanan di bagi menjadi beberapa 

indikator. Seperti pendapat Parasuraman, et al (1985) dalam Farida Jasfar (2009 : 

51) mengidentifikasi bahwa terdapat sepuluh indikator pokok dalam kualitas 

pelayanan yaitu, reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kemampuan memahami pelanggan dan bukti 

fisik. Namun kemudian indikator kualitas pelayanan tersebut disempurnakan lagi 

menjadi lima indikator. Karena kompetensi, kesopanan, kredibilitas dan 

keamanan dapat dijadikan satu menjadi jaminan (assurance), sedangkan akses, 

komunikasi, dan kemampuan memahami pelanggan dijadikan satu menjadi 

(empathy). Sehingga dalam pembaharuannya indikator pokok kualitas pelayanan 

ada lima, yaitu : 

1. Reliabilitas (reliability) yaitu, kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama 

memberikan jasa secara tepat waktu dan tanpa melakukan kesalahan pada 

setiap kali nya. 

2. Daya tanggap (responsiveness) yaitu, kemauan dan keinginan karyawan 

untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 
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Membiarkan konsumen menunggu, terutama tanpa adanya alasan yang jelas 

akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Kecuali 

apabila kesalahan tersebut di tanggapi dengan cepat maka bisa menjadi 

sesuatu yang berkesan dan jadi pengalaman yang menyenangkan.   

3. Jaminan (assurance) yaitu, meliputi pengetauhan, kemampuan, ramah, 

sopan dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk menghilangkan 

sifat keragu-raguan konsumen dan membuatnya merasa terbebas dari bahaya 

dan resiko. 

4. Empati (empathy) meliputi sikap kontak personal maupun perusahaan untuk 

memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi / hubungan. 

5. Bukti fisik (tangibles) meliputi tersedia fasilitas fisik, perlengkapan dan 

sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses 

jasa. 

 

Dengan kualitas pelayanan pula suatu perusahaan dapat mempertahankan 

pelanggannya, hal ini didukung oleh pernyataan Heskett, Sasser & Schlesinger, 

1997 (dalam Tjiptono 2009 : 258) menyatakan bahwa kualitas jasa juga 

meningkatkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan pelanggan yang 

selanjutnya mempengaruhi profitabilitas melalui faktor efesiensi biaya, 

peningkatan penjualan, premium harga dan komunikasi dari satu orang ke orang 

lain secara positif. Hal ini juga berlaku dalam sektor telepon selular, di mana 

beberapa studi menegaskan efek positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

(Lim et al, 2006) dalam Abdul Naved Tariq (2009 : 103). 

Indikator kualitas layanan menurut Abdul Naved Tariq dan Nadia 

Moussaoui (2009 : 114) yaitu : 

1. Memiliki perlengkapan dan fasilitas yang modern. 

2. Karyawan berpenampilan rapi. 

3. Pelayanan yang tepat waktu dengan tidak ada kesalahan. 

4. Karyawan sangat antusias dalam melayani pelanggan. 

5. Memiliki karyawan yang berkompeten dan sopan. 
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Indikator-indikator menurut Abdul Naved Tariq dan Nadia Moussaoui (2009 

: 114) dalam penelitian dengan judul “The Main Antecedent of Customer Loyalty 

in Moroccan Banking Sector”, memiliki beberapa kesamaan dengan indikator 

kualitas layanan menurut Freddy Rangkuti (2012 : 117-118) yaitu : 

1. Memiliki perlengkapan dan fasilitas yang modern. 

2. Kecepatan dan ketanggapan petugas dalam menyelesaikan keluhan 

pelanggan. Keramahan dan kesopanan petugas menerima keluhan dalam 

memberikan pelayanan. 

3. Sikap petugas terhadap pelanggan dalam melaksanakan tugasnya. 

4. Kebersihan dan kerapian berpakaian petugas. 

Layanan kualitas tampaknya mengarah ke kata dari mulut ke mulut yang 

positif, mengurangi kecenderungan keluhan dan kontinuitas di bank, hubungan 

pelanggan (Caruana, 2002) dalam Bee Wah Yap et al. (2012 : 157)  . Sedangkan 

Levesque dan McDougall (1996) dalam Bee Wah Yap et al. (2012 : 157)   

menyatakan bahwa kualitas tinggi hasil layanan di kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, lebih besar kesediaan untuk merekomendasikan kepada orang lain, 

pengurangan keluhan dan ditingkatkan retensi pelanggan tingkat. Dalam 

penelitian ini, kualitas pelayanan yang dirasakan didefinisikan sebagai evaluasi 

pelayanan relasional (atau layanan pelanggan) dan fitur layanan yang 

memungkinkan (misalnya sebagai lokasi cabang yang nyaman, jam operasi dan 

berbagai layanan). Item untuk kualitas layanan yang diadaptasi dari karya Beerli 

et al. (2004) dalam  Bee Wah Yap et al. (2012 : 157) yaitu : 

1. Bila anda memiliki masalah, bank menunjukkan minat yang tulus dalam 

memecahkannya. 

2. Karyawan bank memecahkan masalah anda ketika mereka berjanji untuk 

melakukannya. 

3. Karyawan bank memberikan layanan yang cepat. 

4. Karyawan bank bersedia untuk membantu anda. 
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5. Karyawan bank tidak pernah terlalu sibuk untuk menanggapi permintaan 

anda. 

6. Bank memberikan perhatian individu dan pribadi. 

7. Bank telah beroperasi jam nyaman untuk semua pelanggan. 

8. Bank memiliki lokasi cabang yang nyaman. 

Begitu pula dengan yang di ungkapkan oleh Parasuraman et al. (1998) 

dalam  Bee Wah Yah et al. (2012 : 157) yang mengusulkan lima dimensi dari 

pengalaman dalam pelayanan yang dikenal dengan SERVQUAL model. Dimana 

SERVQUAL mengukur kualitas pelayanan sebagai lima dimensi yaitu : 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik. Dengan begitu secara 

keseluruhan dapat diambil kesimpulan, bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor 

utama dan faktor penentu untuk dapat selalu bersaing dan juga dapat selalu 

bertahan dalam kompetisi bisnis. Layanan profesional yang lebih baik dapat 

memberikan penerimaan yang lebih tinggi terhadap pelanggan, dimana pelanggan 

akan merasa memiliki jaminan terhadap kualitas layanan. Dengan kata lain, 

persepsi pelanggan terhadap jaminan kualitas layanan sangat berpengaruh positif 

terhadap hubungan kualitas pelayanan tersebut menurut Wei Ming Ou (2011 : 

196) dalam jurnal Chinese Management Study, Vol 5, No 2, 2011. 

Menurut Kisang Ryu et al. (2012 : 223) dalam penelitiannya, indikator 

untuk mengukur kualitas layanan di bidang jasa yaitu restoran adalah: 

1. Karyawan melayani sesuai dengan pesanan. 

2. Karyawan memberikan layanan cepat dan tepat. 

3. Karyawan selalu bersedia untuk membantu. 

4. Karyawan membuat konsumen merasa nyaman. 
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2.2.5 Pengaruh Kualitas Fisik Terhadap Citra Perusahaan 

Nguyen dan Leblanc (2002) dalam Kisang Ryu et al. (2012 : 203) 

mengungkapkan bahwa kontak tamu dengan personil dan lingkungan fisik 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap citra perusahaan. Jika tampilan fisik 

seperti kondisi dekorasi, kondisi ruangan dan kenyamanan tempat duduk bagus di 

mata konsumen maka konsumen akan memiliki citra yang positif. Hasil Penelitian 

Kisang Ryu et al. (2012 : 214) mendukung temuan bahwa kualitas lingkungan 

fisik berpengaruh secara signifikan terhadap citra perusahaan.  

 

2.2.6 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Citra Perusahaan 

Tse et al. (2002) dalam Kisang Ryu et al. (2012 : 204) menyatakan bahwa 

restoran yang ramai menunjukkan makanan yang berkualitas tinggi dan hal ini 

mempengaruhi citra restoran di mata konsumen. Semakin tinggi kualitas makanan 

maka semakin tinggi pengaruh cira perusahaan di mata konsumen. Dengan 

demikian terdapat hubungan posirif antara kualitas produk dan citra perusahaan. 

 

2.2.7 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Citra Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Jay Kandampully dan Hsin Hui Ho (2007 : 440) 

menyatakan adanya hubungan antara kualitas layanan dan citra perusahaan secara 

signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin konsumen menerima 

layanan yang berkualitas tinggi, maka konsumen akan membentuk citra 

perusahaan yang tinggi. Jay Kandampully dan Hsin Hui Ho (2007 : 440) 
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menyatakan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa citra perusahaan ini 

dipengaruhi oleh kualitas layanan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian  ini adalah : 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Sumber : Jay Kandampully, Hsin-Hui Hu (2007) dan Kisang Ryu, et all (2012), 

diolah. 

 

 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Kualitas Lingkungan Fisik (Quality of Physical Environment), Kualitas 

Produk (Food Quality) dan Kualitas Layanan (Service Quality) secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Citra Perusahaan restoran 

cepat saji KFC di Surabaya. 

H2 : Kualitas Lingkungan Fisik (Quality of Physical Environment), Kualitas 

Produk (Food Quality) dan Kualitas Layanan (Service Quality) secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Citra Perusahaan pada 

restoran cepat saji KFC di Surabaya. 

H2 

H1 

Kualitas Lingkungan 

Fisik (KLF) 

Kualitas Produk 

(KP) 

Kualitas Layanan 

(KL) 

 

Citra Perusahaan 

(CP) 


