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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Penelitian JoseÂe Bloemer 

Dalam  menyusun penelitian ini, penulis mempelajari dan mengacu pada peneliti 

terdahulu yang  menggunakan penelitian dari JoseÂe Bloemer dari Fakultas 

Ekonomi Terapan, Limburg Centre Universitas, Diepenbeek, Belgia, dan Ko de 

Ruyter dan Wetzels Martin Maastricht University, Maastricht, Belanda mengenai 

“Linking perceived service quality and service loyalty: a multi-dimensional 

perspective” dimana peneliti ini dilakukan pada tahun 1998. 

Penelitian terdahulu menetapkan beberapa konstruk yang dibangun, yaitu: 

dimensi loyalitas layanan mana yang dapat dilihat dan bagaimana hubungan 

antara dimensi kualitas layanan  dengan dimensi loyalitas layanan. 

Mengukur variabel dalam penelitian terdahulu adalah dengan 

menggunakan skala likert dengan bobot skor satu untuk nilai sangat tidak setuju 

sampai dengan skor sembilan untuk nilai sangat setuju. Populasi pada penelitian 

terdahulu adalah tempat hiburan, restoran cepat saji, supermarket dan layanan 

kesehatan. 

Prosedur yang dilakukan dalam penentuan jumlah sampel tersebut adalah 

data dikumpulkan dengan cara wawancara pribadi di beberapa kota di Belgia. 

Secara total, 708 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Respon 
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masing-masing industri jasa adalah hiburan (203), restoran cepat saji (200), 

supermarket (118) dan layanan kesehatan (187). 

Teknik atau metode analisis data yang dilakukan pada penelitian terdahulu 

yaitu menggunakan analisi SEM (Structural Equation Modelling). 

2.1.2 Birgit Leisen  

Dalam  menyusun penelitian ini, penulis juga  mempelajari pada peneliti terdahulu 

yang  menggunakan penelitian dari Birgit Leisen mengenai ”Acces Convenience 

of Competitor:The Insulating Effects of Service Quality and Satisfaction on 

Switchung Intent” dimana peneliti ini dilakukan pada tahun 2006.  

Penelitian terdahulu melakukan penelitian untuk menguji tingkat kualitas 

layanan yang dikonseptualisasikan dalam berbagai tiga dimensi utama, yaitu 

kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisisk, dan kualitas hasil dalam penyedia 

layanan. Didalam penelitian ini, kualitas layanan mempengaruhi kepuasan dan 

semakin kecil kemungkinan pelanggan akan beralih ke pesaing yang karena 

kemudahan akses pembelian, tingkat kepuasan yang dirasakan meningkat akan 

timbul pembelian ulang  maupun merekomendasikan ke pihak lain. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 

layanan, kepuasan, pembelian ulang, dan komunikasi lisan. Teknik atau metode 

analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis SEM. 

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan objek penelitian pada 

penelitian ini adalah penyedia layanan. Pemilihan sampel menggunakan teknik 

convenience sampling dan peneliti mengambil total 250 sampel. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah kualitas jasa yang terdiri dari kualitas 
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interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan, pembelian ulang dan komunikasi lisan. 

2.1.3 Fue Zeng, Zuohao Hu, Rong Chen dan Zhilin Yang 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fue Zeng, Zuohao Hu, Rong Chen dan Zhilin 

Yang dalam judul “Determinants of online service satisfaction and their impacts 

on behavioural intentions” dimana peneliti ini dilakukan pada tahun 2009.  

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kepuasan secara menyeluruh 

atas layanan jasa perbankan online dan pengaruhnya terhadap perilaku pelanggan. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kepuasan 

secara menyeluruh yang terdiri dari dimensi layanan pelanggan, dimensi 

keandalan, dimensi kemudahan penggunaan, dimensi produk, dimensi keamanan. 

Sedangkan variabel perilaku pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah terdiri dari rekomendasi, pembelian ulang, sensitivitas harga dan komplain 

pelanggan. 

 Teknik analisis data menggunakan SEM dan metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan objek penelitian pada industri jasa perbankan online. 

Pemilihan sampel menggunakan teknik convenience sampling dan peneliti 

mengambil total 235 responden pengguna layanan perbankan online. Hasil yang 

diambil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan antara kepuasan 

secara menyeluruh terhadap perilaku pelanggan dimana terdapat hubungan antar 

dimensi didalamnya yang menunjukkan hasil yang positif dari variabel tersebut. 
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2.1.4 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 

Tabel 2.1  
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN 

Keterangan 

JoseÂe 
Bloemer,  

Ko de 
Ruyter & 
Wetzels 
Martin 

Birgit Leisen 

Fue Zeng, 
Zuohao Hu, 
Rong Chen 
dan Zhilin 

Yang 
 

Penelitian 
Sekarang 

Variabel Kualitas 
layanan dan 
loyalitas 
layanan.  

Kualitas 
Layanan, 
Kepuasan, 
Pembelian 
Ulang, dan 
Komunikasi 
Lisan 

Kepuasan 
secara 
menyeluruh, 
Rekomendasi
, Pembelian 
Ulang, 
Sensitivitas 
Harga dan 
Komplain 

Kualitas 
layanan, 
kepuasan, 
komunikasi 
lisan, 
pembelian 
ulang dan 
sensitivitas 
harga. 

Objek 
Penelitian 

Tempat 
hiburan, 
restoran cepat 
saji, 
supermarket 
dan layanan 
kesehatan. 

Penyedia 
layanan. 

Industri Jasa 
Perbankan 
Online 

Industri es 
krim. 

Teknik 
Sampling 

Accidental 
sampling 

Convenience 
sampling 

Convenience 
sampling 

Judgment 
sampling 

Metode 
Pengumpulan 
Data 

Cross 
Sectional 

Cross 
Sectional 

Cross 
Sectional 

Cross 
Sectional 

Pengumpulan 
Variabel 

Skala likert Skala likert 
 

Skala likert 
 

Skala likert 
 

Instrumen 
Penelitian 

Kuesioner 
terstruktur 
(wawancara) 

Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Teknik 
Analisis Data 

SEM 
(Structural 
Equation 
Modelling) 

SEM 
(Structural 
Equation 
Modelling) 

SEM 
(Structural 
Equation 
Modelling) 

SEM 
(Structural 
Equation 
Modelling) 

Sumber: Josee Bloemer, Ko de Ruyter dan Martin Wetzels (1998), Birgit Leisen 
(2006) dan Fue Zeng, Zuohao Hu, Rong Chen dan Zhilin Yang (2009) 
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2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam penelitian ini, 

dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: 

2.2.1 Kualitas layanan 

Zeithaml et al menyatakan, kualitas layanan sering memiliki pengertian sebagai 

perbandingan layanan yang diharapan konsumen dengan persepsi kinerja yang 

sebenarnya (Zeithaml et al, 1990). Selain itu  Kualitas layanan juga didefinisikan 

sebagai memberikan layanan yang prima atau lebih unggul dibandingkan dengan 

harapan pelanggan (Zeithaml dan Bitner, 1996). Menurut Kotler dan Keller (2003 

: 138) Kualitas adalah “Sentuhan dari kelengkapan fitur suatu produk atau jasa 

yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan terhadap suatu 

kebutuhan”. Menurut Goetsch dan Davis dalam Fandy Tjiptono (2008 : 82) 

Kualitas dapat dirumuskan sebagai “Kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

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

melebihi harapan”. Sedangkan menurut Lewis dan Booms dalam Fandy Tjiptono 

(2008 : 85) menjelaskan bahwa kualitas layanan bisa diartikan sebagai “Ukuran 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan dan kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan memiliki 

kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi”. Kualitas layanan 

menurut Kotler (2000 : 55) adalah “keseluruhan ciri atau sifat dari suatu barang 

atau jasa yang berpengaruh pada kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat”. Jadi kualitas layanan merupakan hal yang sangat 

penting, karena dengan memberikan kualitas layanan yang baik, maka akan 
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menciptakan kepuasan konsumen sehingga berakhir pada  loyalitas konsumen 

yang baik juga sehingga dapat menguntungkan perusahaan. 

Pada tingkat operasional, penelitian dalam kualitas layanan telah 

didominasi oleh instrument serqual, berdasarkan model yang disebut model 

kesenjangan. Ide sentral dalam model ini adalah bahwa kualitas layanan adalah 

fungsi dari nilai perbedaan atau kesenjangan antara harapan dan persepsi. Definisi 

kualitas layanan menurut Kotler (2000 : 55) menyatakan bahwa “keseluruhan ciri 

atau sifat dari suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”. Telah diusulkan 

bahwa kualitas layanan adalah sebuah konsep multidimensi. 

Lima kunci dimensi yang dijadikan acuan untuk mengukur kualitas 

layanan yang telah diidentifikasi dan sebagai acuan dalam riset pemasaran jasa 

oleh Zeithaml et al adalah : 

1. Keandalan (Reliability)  adalah kemampuan untuk memberikan layanan 

yang telah dijanjikan dan akurat. Ini adalah tentang menepati janji 

misalnya, tentang pengiriman, harga, penanganan keluhan, dll. 

2. Daya tanggap (Responsiveness) adalah kesediaan untuk membantu 

pelanggan dan menyediakan layanan dengan cepat. Dimensi ini 

menekankan servis untuk memperhatikan permintaan pelanggan, 

pertanyaan dan keluhan. 

3. Jaminan (Assurance) adalah dimensi kualitas layanan yang berfokus pada 

kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan, keyakinan, pengetahuan 

dan kesopanan karyawan. 
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4. Empati (Empathy)  adalah aspek layanan yang menekankan perlakuan 

pelanggan secara khusus dan kesediaan memberikan perhatian yang 

mendalam seperti kemudahaan menghubungi perusahaan, kemampuan 

karyawan dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha perusahaan 

untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

5. Bukti fisik (Tangible) adalah dimensi layanan yang berfokus pada unsur-

unsur yang merupakan layanan secara fisik seperti gedung, tersedianya 

tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, kelengkapan 

peralatan komunikasi dan penampilan karyawan (Zeithaml et al, 1991). 

2.2.2 Kepuasaan 

Menurut Kotler kepuasan adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived 

performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli (Kotler, 2004 : 

10). Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan kinerja 

pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila kinerja sesuai dengan harapan atau 

melebihi harapan, pembelinya akan merasa puas. Kepuasan merupakan prediksi 

harapan atau kepercayaan pelanggan terhadap apa yang akan terjadi. 

Dalam jurnal Kawpong Polyorat dan Suvenus Sophonsiri kepuasan 

pelanggan mengacu pada respon pemenuhan pelanggan (Rust dan Oliver 1994). 

Kepuasan adalah sebuah perasaan bahwa pelanggan memperoleh hasil evaluasi 

setelah mendapatkan layanan. Kepuasan pelanggan telah diakui sebagai salah satu 

penentu yang paling penting dari loyalitas pelanggan. Dalam konteks restoran, 

misalnya, jika pelanggan merasa puasa, maka pelanggan lebih setia kepada 

restoran dibandingkan dengan pelanggan yang kurang puas. Oleh karena itu, 
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pelanggan yang puas dengan layanan restoran, lebih mungkin untuk membeli 

kembali dan lebih bersedia untuk menceritakan hal-hal yang positif kepada orang 

lain (Yuksel dan Yuksel 2002; Oh 2000). Kepuasan pelanggan memainkan 

peranan penting dalam mengembangkan keberhasilan ekonomi restoran dalam 

jangka panjang. Sejak pelanggan tidak puas, pelanggan tidak mungkin untuk 

kembali ke restoran atau merekomendasikan hal ini kepada teman dan kerabat. 

Menurut Bitner dan Hubbert (1994), ada dua cara untuk melihat kepuasan 

pelanggan, yaitu pertemuan layanan dan kepuasan secara keseluruhan. Kepuasan 

pertemuan layanan terjadi ketika pelanggan puas dengan pertemuan layanan 

tertentu sedangkan kepuasan secara keseluruhan, yaitu evaluasi berdasarkan 

beberapa pertemuan. Dalam penelitian ini, konsep kepuasan dioperasionalkan 

sebagai kepuasan secara keseluruhan bukan secara spesifik seperti pertemuan 

layanan. Kepuasan merupakan menjadi penentu loyalitas pelanggan (Taylor dan 

Baker 1994). 

2.2.3 Komunikasi lisan  

Tatik Suryani (2008 : 191) menjelaskan bahwa:  

 Bagi masyarakat Indonesia komunikasi word of mouth (dari mulut ke 
mulut) mempunyai pengaruh yang kuat. Masyarakat yang cenderung lebih 
suka mendengarkan dari pada membaca, dalam mencari informasi pun 
lebih banyak bertanya kepada orang lain yang dipercaya. 

 
Sedangkan Menurut Griffin (2003 : 63), komunikasi lisan adalah Jalur yang 

paling kuat bagi bsinis manapun untuk dapat sukses merekrut para pelanggan 

baru. Komunikasi lisan juga sangat efektif , karena referensi itu datang dari pihak 

kedua yang terpercaya. Produsen tidak perlu bertemu langsung dengan pelanggan 

baru. Griffin (2003 : 72), juga menjelaskan ada tiga keunggulan di dalam 
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komunikasi lisan. Pertama, waktu penjualan yang diperlukan lebih sedikit. Kedua, 

memiliki potensi loyalitas yang lebih besar. Orang yang membeli karena referensi 

seseorang cenderung menjadi lebih loyal dibanding orang yang membeli karena 

iklan. Ketiga, orang yang datang akan siap kembali karena sebelumnya telah 

mendapatkan informasi dari rekannya.  

2.2.4 Pembelian ulang 

Pembelian ulang suatu produk atau jasa akan muncul ketika konsumen merasa 

bahwa layanan yang mereka terima bisa memberikan kepuasan terhadap diri 

konsumen tersebut. Kotler (2004 : 229), menjelaskan bahwa “Jika konsumen 

puas, maka ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut”. Sedangkan menurut Griffin (2003 : 37) niat untuk 

membeli ulang seringkali merupakan langkah selanjutnya yang terjadi secara 

alamiah bila pelanggan telah memiliki ikatan emosional yang kuat dengan 

perusahaan tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembelian ulang 

adalah suatu tindakan konsumen untuk melakukan pembelian kembali setelah 

merasa puas atas pembelian yang semula. 

2.2.5 Sensitivitas harga  

Sensitivitas harga yaitu kesediaan untuk membayar dengan harga premium dan 

tetap setia bahkan ketika ada perubahan harga. Menurut Kotler dan Amstrong 

harga merupakan jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk dan jasa, 

jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfat memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa (Kotler dan Armstrong, 2004: 345). 
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2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

Kualitas layanan mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepuasan 

pelanggan. Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan ada dalam 

literatur pemasaran jasa (Antony et al. 2004; Ladhari 2009; Sivadas dan Baker-

Prewitt 2000). Secara umum mereka berpendapat bahwa tingginya kualitas 

layanan berpengaruh pada tingginya kepuasan pelanggan. Ladhari (2009) 

berpendapat bahwa pelanggan yang menerima tingkat kualitas layanan yang tinggi 

cenderung lebih puas dibandingkan dengan mereka yang menerima tingkat 

kualitas layanan yang rendah.  Pada prinsipnya kualitas layanan berfokus pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan agar menimbulkan 

kepuasan (Tjiptono, 2006 : 259).  

2.3.2 Pengaruh kepuasan terhadap komunikasi lisan 

Komunikasi lisan yang positif akan timbul ketika konsumen merasa puas akan 

kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Apabila konsumen mendapatkan 

layanan yang diberikan perusahaan. Apabila konsumen mendapat layanan yang 

baik, maka konsumen akan menceritakan hal yang baik kepada rekan atau orang 

lain dan sebaliknya jika konsumen merasa kecewa terhadap layanan yang 

diberikan perusahaan, maka konsumen akan menceritakan informasi yang negatif 

sehingga memberikan kerugian yang besar bagi perusahaan. 
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2.3.3 Pengaruh kepuasan terhadap pembelian ulang 

Pembelian ulang akan muncul ketika konsumen merasa puas dengan layanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Kotler menjelaskan bahwa, jika pelanggan merasa 

puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih lagi untuk membeli kembali 

produk tersebut (Kotler, 2005 : 229). Hal ini dapat diartikan bahwa pembelian 

ulang adalah suatu tindakan konsumen untuk melakukan pembelian kembali 

setelah merasa puas dengan pembelian yang pertama.  

2.3.4 Pengaruh kepuasan terhadap sensitivitas harga 

Jika pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan, maka pelanggan 

cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. 

Oleh karena itu pengaruh kepuasan terhadap sensitivitas harga sangat besar sekali 

karena dengan pelanggan merasa puas terhadap layanan yang diberikan, maka 

suatu sensitivitas harga merupakan sesuatu yang harus dikorbankan untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa yang baik. Sehingga, pelanggan tidak ragu 

untuk mengeluarkan biaya yang tinggi karena medapatkan kepuasan layanan yang 

sangat baik. Dari hal diatas, maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh positif 

antara kepuasan dengan sensitivitas harga. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian terdapat kerangka pemikiran yang peneliti gunakan  

berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat gambar alur pemikiran pada penelitian di bawah ini.                                                
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 

Sumber: Josee Bloemer, Ko de Ruyter dan Martin Wetzels (1998), Birgit Leisen 
(2006) dan Fue Zeng, Zuohao Hu, Rong Chen dan Zhilin Yang (2009) 
 
 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu, 

maka hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan pelanggan 

Zangrandi Surabaya. 

H2: Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap komunikasi lisan pelanggan 

Zangrandi Surabaya. 

H3: Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang pelanggan 

Zangrandi Surabaya. 

H4: Kepuasan berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas harga pelanggan 

Zangrandi Surabaya. 

Komunikasi 
Lisan 

Pembelian 
Ulang 

Sensitivitas 
Harga 

Kepuasaan Kualitas 
Layanan 


