
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Induktif 

Studi induktif atau bisa juga disebut studi penelitian sebelumnya. Penelitian ini adalah 

untuk menemukan studi dari peneliti sebelumnya, sehingga dapat menjadi referensi bagi 

penulis untuk melakukan penelitian. 

Perilaku konsumen pada dasarnya adalah memahami "Mengapa konsumen melakukan 

dan apa yang mereka lakukan". Schiffman dan Kanuk (2004) mengemukakan bahwa studi 

tentang perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seorang individu membuat 

keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan 

energi). Konsumen memiliki variasi yang menarik untuk dipelajari karena mencakup semua 

individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi 

lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana konsumen 

berperilaku dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku tersebut. Mendefinisikan 

perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller (2007) Perilaku konsumen adalah studi 

tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan 

menempatkan barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 

mereka. Model pemahaman perilaku konsumen tentang perilaku konsumen bukanlah hal 

yang mudah untuk dilakukan, karena ada banyak faktor yang saling mempengaruhi dan 

berinteraksi, sehingga pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus 

benar-benar dirancang sebaik mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. 

Selain itu, pemasar harus dapat memahami konsumen, dan mencoba mempelajari bagaimana 

mereka berperilaku, bertindak dan berpikir. Pemasar yang memahami konsumen akan 

memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. 

Pemahaman lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk (2000) 

adalah "pemilihan opsi dari dua atau pilihan alternatif". Dapat diartikan, keputusan 

pembelian adalah keputusan seseorang di mana ia memilih satu dari beberapa pilihan 

alternatif yang tersedia. Keputusan pembelian adalah tahap dari proses di mana konsumen 

melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku konsumen 



ketika memutuskan untuk membeli. Perilaku konsumen adalah respons psikologis yang 

kompleks, yang muncul dalam bentuk perilaku unik individu yang terlibat langsung dalam 

bisnis untuk memperoleh dan menggunakan produk, dan menentukan proses pengambilan 

keputusan dalam pembelian produk, termasuk dalam pembelian kembali Hasan (2009). Jadi 

sangat jelas dari definisi ini bahwa keputusan pembelian adalah bagian dari perilaku 

konsumen. Ada beberapa pola perilaku yang menentukan saat membeli Hill (1996). 

Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Tahap pertama adalah identifikasi   kebutuhan. Ini adalah 

titik di mana konsumen potensial menyadari bahwa mereka perlu membeli produk, atau 

memanfaatkan suatu layanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.  

2. Pencarian Informasi Setelah kebutuhan telah diidentifikasi oleh konsumen, tahap 

selanjutnya adalah melakukan pencarian informasi untuk mengetahui bagaimana 

kebutuhan dapat dipenuhi. 

Penelitian teknik industri yang dilakukan oleh Harkinata, et al., (2016) berjudul 

"Usulan Peningkatan Kualitas Layanan Asuransi Kendaraan di PT.X dengan Metode 

Kualitas Layanan (Servqual)". Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan 

guna memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada konsumen PT.X, perusahaan jasa 

asuransi kendaraan, dengan menggunakan metode Kualitas Layanan. Berdasarkan 

perhitungan pada gap 5, ada 5 atribut nilai negatif, artinya ada kesenjangan antara persepsi 

dan harapan konsumen. Dari 5 atribut yang negatif, ada 2 atribut yang negatif di Gap 1, 2 

atribut negatif di Gap 2 dan 1 atribut negatif di Gap 3. Juga ada 3 atribut negatif di Gap 4 

yang menunjukkan bahwa janji adalah tidak dikomunikasikan sesuai dengan harapan 

konsumen. Ada beberapa usulan perbaikan pada kualitas layanan termasuk menyediakan 

layanan penjemputan dari pintu ke pintu, peningkatan jumlah bengkel mitra berkualitas, dan 

melibatkan karyawan dalam mengembangkan standar. 

2.2. Kajian Deduktif 

2.2.1. Pengertian Kualitas Jasa 

Definisi layanan menurut Kotler (2005) adalah setiap kegiatan atau tindakan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya dapat terkait atau tidak terkait dengan 

satu produk fisik. Lima kategori bauran layanan menurut Kotler (2005) meliputi: (a) barang 



berwujud murni; (B) barang berwujud disertai dengan layanan / layanan; (c) campuran; (D) 

layanan utama disertai dengan barang dan layanan tambahan; (e) layanan murni. Selanjutnya 

Zeithaml & Berry (Yazid, 1999) layanan mencakup semua kegiatan ekonomi yang outputnya 

bukan produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dikonsumsi dan diproduksi pada waktu 

yang sama, dan nilai tambah yang mereka berikan dalam bentuk (kenyamanan, liburan, 

kecepatan dan kesehatan) yang pada prinsipnya tidak berwujud untuk pembeli pertamanya. 

Stanton (1993), layanan adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara terpisah yang 

pada dasarnya tidak berwujud yang memenuhi kebutuhan dan tidak harus dikaitkan dengan 

penjualan produk atau layanan lain. Untuk menghasilkan layanan, mungkin atau mungkin 

tidak perlu menggunakan objek berwujud, tetapi bahkan jika penggunaan objek tersebut 

diperlukan, tidak ada transfer kepemilikan atas objek (kepemilikan permanen). Sementara 

Lovelock (1999) mengatakan, layanan adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh 

satu pihak ke pihak lain. Meskipun proses tersebut mungkin terkait dengan produk fisik, 

kinerja pada dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak mengakibatkan kepemilikan faktor-

faktor produksi. Layanan ini memiliki empat karakteristik utama menurut Stanton (1993) 

sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud (intangible), merupakan karakteristik jasa yang tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut dikonsumsi atau digunakan. 

Jika konsumen membeli suatu jasa, maka ia hanya dapat menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Untuk megurangi ketidakpastian 

konsumen akan memperhatikan tanda atau bukti pelayanan jasa dari tempat, orang, 

peralatan, bahan komunikasi dan harganya. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability), umumnya jasa yang dihasilkan dan 

dikonsumsi secara bersamaan saat konsumen membeli jasa itu. 

3. Variabilitas (variability), jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang 

menyediakan dan kapan serta dimana jasa itu digunakan. 

4. Tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan (perishability), jasa merupakan sesuatu 

yang tidak dapat disimpan. 

Dua kemungkinan dalam penjualan jasa yaitu: pertama, pelanggan mendatangi lokasi 

fasilitas jasa (pelanggan datang ke bengkel mobil). Kedua, penyedia jasa mendatangi 

pelanggan (pegawai asuransi yang menawarkan produknya ke rumah-rumah). 



Berdasarkan Penelitian oleh Cuang-His et al. (2006) bahwa pelayanan jasa merupakan 

interaksi dari semua faktor yang menjaga proses penciptaan jasa yang disediakan untuk 

konsumen. Ada tiga macam penilaian skala untuk pelayanan jasa, yaitu Servqual, Servperf, 

dan Non-Difference. Pada studi Chang dan Huang (2006) menggunakan pelayanan jasa 

(Servqual) yang dijabarkan dalam 21 item jasa yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Menurut (Tjiptono, 1997) pelayanan jasa diukur dengan lima dimensi, yaitu: 

1. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

2. Responsiveness (daya tanggap), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (reponsif) dan tepat kepada pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. 

3. Assurance (jaminan), yaitu penetahuan, keesopansantunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. 

4. Emphaty (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

5. Tangibles (bukti fisik), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemapuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama (Tjiptono, 1997) yaitu : 

a. Technical quality, yaitu yang berkaitan dengan kualitas output jasa yang diterima 

pelanggan. Menurut Parasunarma, technical quality dapat diperinci menjadi: 

1. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum membeli, 

contohnya adalah harga. 

2. Experience quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan setelah  membeli 

atau menggunakan jasa, contohnya adalah ketepatan waktu, kecepatan lpelayanan, 

kerapihan hasil. 



3. Credence quality, yaitu kualitas yang sulit dievaluasi pelanggan meskipun telah 

menggunakan suatu jasa, contohnya adalah kualitas suatu operasi jantung 

b. Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan cara penyampaian suatu 

jasa. 

c. Corporate image, yaitu profil, reputasi citra umum perusahaan dan daya tarik suatu 

perusahaan. 

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

pelayanan jasa dapat dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan, maka pelayanan jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka 

pelayanan jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian,baik buruknya pelayanan jasa 

tergantung pada penyedia jasa dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. 

 

2.2.2. Konsep Kepuasan Pelanggan  

Setiap perusahaan yang memasarkan suatu produk dalam bentuk barang atau jasa 

selalu ingin konsumen atau pelanggan merasa puas dengan layanan yang ditawarkan. 

Menurut Gasperz (Chang dan Huang, 2006), pelanggan adalah semua orang yang menuntut 

perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu dan karenanya akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Sementara menurut Kotler (2005) mengatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan 

(atau hasil) dibandingkan dengan harapan. Chang dan Huang (2006), menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan sebagai evaluasi pelanggan setelah perilaku pembelian di tempat dan 

waktu tertentu. Kepuasan pelanggan juga akan secara signifikan mempengaruhi kemampuan 

operasional perusahaan itu sendiri. Sejumlah metode tersedia untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Yu, Chang dan Huang (2006) mengungkapkan bahwa secara umum ada dua 

metode, (1) Item tunggal, yang dihasilkan dari kepuasan keseluruhan setelah konsumen 

menggunakan produk dengan item kepuasan tunggal. (2) Banyak item, yang mengukur 

kepuasan individu atas produk pada skala umum dan menambah kepuasan keseluruhan. 

Secara umum, pelanggan menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih 

cepat, lebih murah, lebih baik. Karakteristik yang lebih cepat biasanya terkait dengan 

dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan kenyamanan atau kenyamanan untuk 



mendapatkan produk. Karakteristik yang lebih murah terkait dengan dimensi biaya yang 

menggambarkan biaya atau biaya suatu produk yang dibayarkan oleh pelanggan. 

Karakteristik lebih baik terkait dengan dimensi kualitas produk yang paling sulit 

digambarkan secara tepat (Gasperz dalam Chang & Huang, 2006). 

Kepuasan pelanggan adalah tujuan perusahaan yang memiliki komitmen terhadap 

kualitas. Dengan kepuasan pelanggan berarti upaya terus menerus diperlukan untuk 

mendapatkan informasi tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan untuk suatu 

barang dan layanan. Informasi tersebut diproses untuk membuat produk yang berkualitas. 

Produk-produk berkualitas dengan harga kompetitif akan menarik pelanggan dan pada 

akhirnya akan meningkatkan volume penjualan sambil meningkatkan persepsi kualitas 

pelanggan. 

Menurut Day (Tjiptono, 2005) memberikan definisi kepuasan dan ketidakpuasan 

adalah tanggapan pelanggan terhadap evaluasi ketidakpuasan dan persepsi antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual dari produk yang dirasakan setelah digunakan. Empat metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan 

seluas-luasnya pada para pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan 

mereka. Media yang biasanya digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan pada 

tempat-tempat yang strategis. Informasi ini dapat memberikan ide-ide dan masukan 

kepada perusahaan dan memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang ada. 

b. Ghost Shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan 

sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing kemudian 

mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan dengan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-

produk tersebut. 

c. Lost pelanggan analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau 

yang telah beralih pemasok, yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi 



penyebab terjadinya hal tersebut, informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh konsumen. 

d. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilaksanakan dengan penelitian 

survei, melalui penelitian survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan dan juga penelitian survey dapat memberikan 

tanda positif bagaimana perusahaan menaruh perhatian pada pelanggannya. 

 

 

 

2.2.3. Model Service Quality (Servqual) 

Untuk menganalisis kualitas jasa dapat dilakukan dengan mengkuantifikasi dimensi 

kualitas dengan menggunakan skala Likert pada kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Zeithaml, dkk. (1988) mengukur kualitas jasa dengan mengetahui perbedaan/gap 

antara harapan dengan persepsi pelanggan. Hal ini sesuai dengan definisi kualitas pelayanan, 

yaitu derajat perbedaan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap 

kinerja jasa yang diterimanya. 

Model Service Quality didasarkan pada asumsi bahwa konsumen membandingkan 

kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standart ideal/sempurna untuk masing- 

masing atribut jasa. Penilaian kualitas jasa menggunakan model Servqual mencakup 

perhitungan perbedaan diantara nilai yang diberikan pada pelanggan untuk setiap pasang.  

Menurut Lovelock dan Wright (2005), ada sepuluh kriteria umum atau standar yang 

menentukan kualitas suatu jasa yaitu: keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), 

kemampuan (competence), mudah diperoleh (access), keramahan (courtessy), komunikasi 

(communication), (credibility) dapat dipercaya, (security) keamanan, (understanding) 

memahami pelanggan dan bukti nyata yang kasat mata (tangibles). 

1. Daya tanggap (Responsiveness) 

Yaitu kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa 

yang dibutuhkan konsumen.   

2. Handal (Reliability)  



Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat 

(accurately) dan kemampuan untuk dipercaya (dependably), terutama memberikan 

jasa secara tepat waktu (on time).   

3. Empati (Empathy)  

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti 

kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan.   

 

 

4. Jaminan (Assurance)  

Yaitu kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas 

keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan,   

5. Produk-produk fisik (Tangibles)  

Meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya 

tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan 

komunikasi dan penampilan karyawan. 

 

2.2.4. Konsep Importance Performance Analysis 

Menurut Philip Kotler, analisis kepentingan-kinerja dapat digunakan untuk 

menentukan peringkat berbagai elemen dari kumpulan layanan dan mengidentifikasi 

tindakan yang diperlukan. Martilla dan Jams dalam (Zeithaml et al. 1990) menyarankan 

penggunaan metode Importance-Performance Analysis dalam mengukur tingkat kepuasan 

layanan. Dalam metode ini perlu untuk mengukur tingkat kesesuaian untuk mengetahui 

seberapa banyak pelanggan puas dengan kinerja perusahaan, dan seberapa banyak penyedia 

layanan memahami apa yang diinginkan pelanggan untuk layanan yang mereka berikan. 

Importance Performance Analysis menggabungkan pengukuran kesesuaian faktor-

faktor kepentingan dan kepuasan level dalam grafik dua dimensi. Dalam penelitian ini, ada 

dua variabel yang diwakili oleh X dan Y, di mana X adalah skor penilaian kinerja perusahaan 

yang dapat memberikan kepuasan pelanggan dan Y adalah penilaian skor minat konsumen. 



X (kepentingan) lebih besar atau sama dengan Y (kinerja), maka pelanggan puas tetapi jika 

lebih kecil, maka konsumen tidak puas. Importance Performance Analysis menggabungkan 

pengukuran faktor tingkat kepentingan dan kepuasan dalam grafik dua (2) dimensi yang 

memfasilitasi penjelasan data dan memperoleh proposal praktis. 

Dalam analisis Importance-Performance Analysis, pemetaan dilakukan menjadi 4 

kuadran untuk semua variabel yang mempengaruhi kualitas layanan. Divisi Quadrant dalam 

Importance-Performance Analysis dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Matrik Importance Performance Analysis 

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variabel pada 

keempat kuardan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Kuadran 1 (Concentrate These) Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang 

dianggap penting oleh pelanggan, tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum 

sesuai dengan harapan pelanggan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). 

Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan.  

2. Kuadran 2 (Keep Up The Good Work) Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor 

yang dianggap penting oleh pelanggan, dan faktor-faktor yang dianggap pelanggan 

sudah sesuai dengan yang dirasakannya sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih 

tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan 

karena semua variabel ini menjadikan produk atau jasa unggul di mata pelanggan. 



3. Kuadran 3 (Low Priority) Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang 

dianggap kurang penting oleh pelanggan, dan pada kenyatannya kinerjanya tidak 

terlalu istimewa. Peningkatan variabel-variabel yang termasuk dalam kuadran ini 

dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan 

oleh pelanggan sangat kecil.  

4. Kuadran 4 (Possible Overkill) Ini adalah wilayah yang memuat faktror-faktor yang 

dianggap kurang penting oleh pelanggan, dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-

variabel yang termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat 

menghemat biaya. 

Secara umum, langkah-langkah Importance Performance Analysis adalah sebagai 

berikut ini (Magal & Lavenburg, 2005). 

Pertama, mengidentifikasi elemen-elemen/aspek-aspek kritis yang akan dieveluasi. 

a. Kedua, mengembangkan instrumen survey yang digunakan untuk mendapatkan 

penilaian tingkat kepentingan serta kinerja dari elemen-elemen/aspek-aspek yang 

diperoleh di langkah [1]. 

b. Ketiga, menghitung nilai rata-rata tingkat kepentingan serta kinerja masing-masing 

elemen. 

c. Keempat, rata-rata nilai tingkat kepentingan serta kinerja tersebut kemudian diplot 

ke dalam matrik dua dimensi; biasanya sumbu vertikal mewakili nilai rata-rata 

tingkat kepentingan dan sumbu horizontal mewakili nilai rata-rata kinerja. 

Ada dua macam metode untuk menampilkan data Importance Performance Analysis 

yaitu : pertama menempatkan garis perpotongan kuadran pada nilai-nilai pada sumbu 

tingkat kepuasan dan sumbu prioritas penanganan dengan tujuan untuk mengetahui secara 

umum penyebaran data terletak pada kuadran berapa, kedua menempatkan garis 

perpotongan kuadran pada nilai rata-rata hasil pengamatan pada sumbu tingkat kepuasan 

dan sumbu prioritas penanganan dengan tujuan untuk mengetahui secara spesifik masing-

masing faktor terletak pada kuadran berapa. Metode yang kedua lebih banyak 

dipergunakan oleh para peneliti. 

 

 


