
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian spesifik tentang pengaruh kepuasan wisatawan akan pelayanan 

perusahaan kebanyakan mengangkat permasalahan mengenai kepuasan wisatawan 

terhadap jasa yang diberikan oleh penyedia jasa pariwisata selain perusahaan 

KUPVA BB yang berijin maupun tidak berijin, seperti yang dikemukan oleh 

Kanca (2009), Wirata (2006), Arisa (2011), dan Budiartha (2012). 

Penelitian tentang persepsi wisatawan terhadap pelayanan jasa pariwisata  

pernah dilakukan oleh Kanca (2009) yang kemudian dalam tulisannya diberikan 

judul ”Persepsi wisatawan mancanegara terhadap pelayanan informasi pada 

tourist information center (TIC) Dinas Pariwisata Kota Denpasar”. Pada 

penelitian tersebut ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan kajian dari aspek 

pelayanan, pandangan atau penilaian wisatawan terhadap kualitas pelayanan 

informasi pada tourist information center (TIC) pada Dinas Pariwisata Kota 

Denpasar adalah memuaskan dengan nilai rata-rata 4,47 dari maksimum nilai 5.  

Penelitian terhadap kepuasan wisatawan dilakukan pula oleh Wirata (2006), 

dalam penelitiannya dengan judul ”Persepsi Wisatawan Mancanegara Terhadap 

Pelayanan Pramuwisata di Bali”, Wirata memberikan kesimpulan secara umum 

adalah persepsi wisatawan mancanegara terhadap kualitas pelayanan usaha wisata 

di Bali berdasarkan analisis dimensi pelayanan adalah tergolong memuaskan. 
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Berikut pula penilaian ekspektasi wisatawan terhadap kualitas jasa pelayanan 

usaha wisata di Bali juga memuaskan. 

Arisa (2011) nelakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat kepuasan 

wisatawan mancanegara terhadap kualitas pelayanan (tourist information 

center/TIC) di Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah survei 

dengan pendekatan deskriptif dengan didukung data-data kualitatif. Pengambilan 

sampel dengan cara accidental sampling. Cara memperoleh data penelitian adalah 

dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara langsung secara mendalam. 

Analisis data dikaji berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, 

reliability, responsiveness, assurance, dan Empathy. Dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepuasan wisatwan 

mancanegara yaitu 91,05 dari skala 100 yang berarti sangat baik berikut pula 

kinerja pelayanan TIC ada pada level sangat baik. Diberikan saran dalam 

penelitian ini adalah bahwa peningkatan kualitas SDM dan tersedianya fasilitas 

yang memadai diharapkan akan lebih meningkatkan peranan TIC di Yogyakarta 

di masa mendatang. Wisatawan yang membeli pelayanan akan memperoleh 

pengalaman dari pelayanan yang diterimanya tersebut. Pengalaman itu secara 

langsung maupun tidak langsung dapat menciptakan perasaan suka atau tidak suka 

terhadap pelayanan yang sudah diterimanya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Budiartha 

(2012), terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kepuasan wisatawan 

terhadap pelayanan usaha penukaran valuta asing di kabupaten Badung. Akan 

tetapi perbedaan pada penelitian ini, mengambil acak baik yang yang berijin 
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maupun yang tidak berijin. Perbedaan yang lain pada penelitian ini yaitu, peneliti 

mengkaji faktor dominan pelayanan usaha penukaran valuta asing pembentuk 

kepuasan wisatawan, peneliti juga meneliti citra usaha penukaran valuta asing di 

mata wisatawan di Kabupaten Badung. Citra usaha penukaran valuta asing perlu 

untuk diteliti sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kepuasan wisatawan yang 

sedang berada/berlibur di kawasan Badung pada khususnya. Dengan mengetahui 

betapa pentingnya faktor dominan pelayanan dan citra usaha penukaran valuta 

asing, diharapkan para pengusaha KUPVA BB di Kabupaten Badung dapat lebih 

meningkatkan kualitas pelayanannya dan menjaga citra usahanya di mata 

wisatawan yang melakukan transaksi penukaran valuta asing di Kabupaten 

Badung. 

2.2 Konsep 

Untuk dapat memberikan batasan tentang kegiatan dari penelitian ini maka 

perlu kiranya dijelaskan beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini yang 

diuraikan sebagai berikut : 

2.2.1 Kualitas Pelayanan  

Penilaian wisatawan terhadap pelayanan berbeda dengan penilaian 

wisatawan terhadap produk berwujud. Penilaian kualitas pelayanan terjadi selama 

proses penyampaian pelayanan tersebut. Setiap kontak yang terjadi antara 

penyedia pelayanan dengan wisatawan merupakan gambaran mengenai suatu 

”moment of truth”, yaitu suatu peluang untuk memuaskan atau tidak memuaskan 

Wisatawan. Wisatawan selalu berusaha menilai pelayanan berdasarkan apa yang 
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dirasakannya, berupa atribut-atribut yang mewakili pelayanan tersebut yang 

disebut dengan kualitas pelayanan.  

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir 

pada persepsi konsumen (Kotler dan Keller, 2006). Hal ini berarti bahwa persepsi 

tentang kepuasan wisatawan bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

penyedia pelayanan. Wisatawanlah yang mengkonsumsi dan menikmati 

pelayanan, sehingga mereka yang seharusnya menentukan nilai dari pelayanan 

yang diberikan oleh penyedia pelayanan. Persepsi wisatawan terhadap kualitas 

pelayanan (consumer perceived service quality) merupakan penilaian menyeluruh 

atas keunggulan suatu pelayanan dari sudut pandang wisatawan. 

Dalam konteks penilaian kualitas produk maupun pelayanan telah 

diperoleh kesepakatan, bahwa harapan wisatawan memiliki peranan yang besar 

sebagai standar perbandingan dalam evaluasi kepuasan wisatawan. Untuk 

membuktikan apakah suau pelayanan baik atau tidak, dapat diukur dari tingkat 

kepuasan wisatawan. Kepuasan wisatawan terhadap suatu jasa adalah 

perbandingan antara persepsi wisatawan terhadap pelayanan yang diterima dengan 

harapannya sebelum menggunakan pelayanan tersebut. Apabila harapannya 

terlampaui, berarti pelayanan tersebut telah memberikan suatu kualitas yang luar 

biasa dan juga akan menimbulkan kepuasan yang sangat tinggi (very satisfy). 

Sebaliknya, apabila harapannya itu tidak tercapai, maka diartikan kualitas 

pelayanan tersebut tidak memenuhi apa yang diinginkannya atau perusahaan 

penyedia pelayanan tersebut gagal melayani wisatawan. Apabila harapannya sama 
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dengan apa yang dia peroleh, berarti konsumen itu puas/satisfy (Jasfar, 2005; 

Kotler dan Keller, 2006). 

Parasuraman et al (1988), melakukan penelitian pada beberapa industri 

pelayanan dalam rangka pengembangan dan redefinisi servqual. Ditemukan hasil 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara communication, competence, 

courtesry, creadibility, dan security yang kemudian dikelompokkan menjadi satu 

dimensi, yaitu assurance. Demikian pula halnya ditemukan hubungan yang sangat 

kuat di antara access dan understanding, yang kemudian digabung menjadi satu 

dimensi, yaitu empathy. Akhirnya, dari sepuluh faktor di atas dikelompokkan 

menjadi 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tahan), assurance (jaminan), empathy (empati), dan tangible 

(produk-produk fisik).  

Mencermati 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yang dipaparkan 

Parasuraman et al, maka peneliti dapat mencoba menjabarkan pengaruh dimensi-

dimensi pelayanan tersebut terhadap kepuasan wisatawan, sebagai berikut: 

a) Reliability (kehandalan) adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan 

kepada wisatawan, yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependeably), terutama memberikan 

pelayanan secara tepat waktu (on time), dengan cara yang sama sesuai 

dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap 

kali.  

b) Responsiveness (daya tanggap) adalah kemauan atau keinginan para 

karyawan perusahaan penyedia pelayanan untuk membantu dan 
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memberikan pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Misalnya, 

membiarkan wisatawan menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan 

menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi. Apabila terjadi 

kesalahan lalu ditanggapi dengan cepat, maka tanggapan tersebut bisa 

menjadi sesuatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang 

menyenangkan. Contoh ketika terjadi mati listrik sehingga karyawan 

perusahaan tidak bisa memberikan pelayanan, lalu wisatawan diberikan 

makan dan minum. Hal ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan 

bagi wisatawan.  

c) Assurance (jaminan) meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, 

sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan wisatawan terhadap pelayanan yang 

diterimanya dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko.  

d) Empathy (empati) meliputi sikap kontak karyawan perusahaan penyedia 

pelayanan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan wisatawan, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan 

komunikasi atau hubungan dengan wisatawan.  

e) Tangible (produk-produk fisik) adalah tersedianya fasilitas fisik, 

perlengkapan dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang dapat dan harus 

ada dalam proses pelayanan sehingga menumbuhkan kenyamanan 

wisatawan.  

Barnes (2003) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai tanggapan atas 

terpenuhinya kebutuhan. Hal ini berarti bahwa suatu bentuk keistimewaan dari 
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suatu pelayanan, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan 

pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan di bawah harapan 

atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan konsumen. Dapat ditarik kesimpulan 

sementara dari definisi tersebut bahwa pada dasarnya kepuasaan wisatawan 

mencakup perasaan senang atau tidak senang wisatawan setelah membanding 

perbedaan antara harapan (outcome) dan prestasi (performance) atau hasil yang 

diterima wisatawan. 

2.2.2 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing KUPVA 

Peraturan Bank Indonesia No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha 

Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dalam pertimbangannya pada huruf a 

menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai 

penunjang sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung 

pencapaian stabilitas nilai Rupiah. Untuk itu perlu dilakukan pemurnian kegiatan 

penukaran valuta asing. Pemurnian kegiatan tersebut nantinya dapat menciptakan 

iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta 

asing dan meningkatkan efektifitas pengawasan sistem pembayaran yang 

dilakukan oleh BI. 

Menurut  Pasal 1 Peraturan BI No. 16/15/PBI/2014 yang dimaksud 

dengan:  

1. UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu 

negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah 

negara yang bersangkutan (legal tender). 
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2. Cek Pelawat (traveller’s cheque) adalah cek perjalanan dalam valuta asing 

yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 

3. KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat. 

4. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum 

Perseroan Terbatas bukan Bank yang melakukan KUPVA (money changer) 

 

Jenis Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing KUPVA adalah kegiatan 

jual dan beli UKA dan pembelian Cek Pelawat.  KUPVA dilarang melakukan 

kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud. Kurs jual beli 

UKA dan kurs beli Cek Pelawat ditetapkan oleh KUPVA BB sesuai dengan  

mekanisme pasar.  

KUPVA Bank adalah KUPVA yang hanya dapat dilakukan oleh bank 

devisa, yang melakukan kegiatan usahanya setelah mendapat persetujuan dari BI. 

KUPVA Bank harus mengikuti persyaratan khusus dari BI seperti penyetoran 

modal minimum, mencantumkan rencana bisnis bank bagi bank umum bukan 

devisa, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kerja bagi BPR dan BPRS serta 

menyertakan rencana kegiatan operasional, tingkat kesehatan BPR/BPRS selama 

dua belas bulan, tergolong sehat serta memenuhi persyaratan modal disetor dan 

kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti akan 

khusus membahas Perusahaan KUPVA BB. 

Tata Cara Penerapan  Prinsip Mengenal Nasabah mencakup hal-hal yaitu 

Perusahaan KUPVA BB harus meneliti identitas setiap nasabah yang melakukan 

transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau dalam 
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mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali transaksi dalam satu hari. 

Dalam melakukan penelitian terhadap identitas nasabah, Perusahaan KUPVA BB 

harus melakukan langkah-langkah pertama meminta nasabah untuk 

memperlihatkan bukti identitas diri seperti KTP atau paspor. Langkah kedua, 

meneliti nasabah yang datang telah sesuai dengan identitas nasabah itu sendiri, 

antara lain kesamaan antara pas foto dan tanda tangan. Apabila nasabah tidak 

menunjukkan bukti identitas/adanya ketidak sesuaian identitas nasabah dengan 

foto dan tanda tangan, atau staf karyawan Perusahaan KUPVA BB meragukan 

keaslian/ kebenaran identitas nasabah tersebut maka transaksi tersebut tidak boleh 

dilakukan. 

Jika nasabah adalah perusahaan maka perusahaan KUPVA BB melakukan 

langkah awal yaitu meminta  nasabah  untuk  memperlihatkan identitas nasabah 

seperti ijin usaha dan/atau NPWP. Selanjutnya, meneliti bahwa nasabah yang 

datang telah sesuai dengan  identitas  nasabah. Apabila nasabah tidak 

menunjukkan bukti identitas/adanya ketidak sesuaian identitas nasabah atau staf 

karyawan Perusahaan KUPVA BB meragukan keaslian/ kebenaran identitas 

nasabah tersebut maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. 

Perusahaan KUPVA BB harus melakukan pencatatan transaksi setiap 

nasabah yang melakukan transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) 

atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali 

transaksi satu hari yang paling kurang meliputi : nasabah Perorangan, pencatatan 

transaksi yang dilakukan meliputi: pencatatan nama dan alamat nasabah, tempat 

dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, nomor bukti identitas, nilai 
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transaksi dan tanggal transaksi. Bagi nasabah perusahaan, pencatatan transaksi 

yang dilakukan meliputi: pencatatan nama dan alamat nasabah, bidang usaha, 

nomor ijin usaha, NPWP, nilai transaksi dan tanggal transaksi. 

 Data dan dokumen mengenai transaksi tersebut harus ditata usahakan oleh 

Perusahaan KUPVA BB paling kurang 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi 

dilakukan. 

2.3 Landasan Teori 

Dalam menganalisis kepuasan wisatawan terhadap pelayanan perusahan 

KUPVA BB di Kabupaten Badung ada beberapa teori yang digunakan antara lain 

Teori Jasa, Teori Kualitas Pelayanan dan Teori Kepuasan Pelanggan. 

2.3.1 Teori Jasa 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak  mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk 

fisik (Kotler, 2005:486). Lovelock (2008:5) memberi definisi dari jasa (services) 

adalah tindakan atau kinerja yang menciptakan manfaat bagi konsumen dengan 

mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri penerima jasa. Sedangkan 

Lethinen dalam Lupiyoadi (2008:5) memberikan pendapat yang berbeda 

mengenai jasa sebagai suatu kegiatan yang terjadi dari interaksi dengan seseorang 

atau mesin yang mana menghasilkan kepuasan konsumen. 

Jasa adalah produk yang tidak dapat dilihat yang kita beli dan gunakan 

tetapi tidak pernah memiliki (Solomon, 2003:7). Jasa mencakup semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya bukanlah produk atau konstruksi fisik, yang secara umum 
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konsumsi dan produksinya dilakukan pada saat bersamaan, dan nilai tambah yang 

diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) 

yang secara prinsip tidak berwujud pada pembeli pertamanya (Zeithaml, 2003:3).  

Menurut Kotler (Umar, 2003) yang menjelaskan pengertian tentang jasa 

sebagai setiap tindakan dan perbuatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu atas produk tersebut, dan produk jasa bisa 

berhubungan dengan atau tidak berhubungan dengan produk fisik. Pengertian jasa 

terbaru disebutkan juga dengan tegas oleh Kotler (2007: 486) dimana jasa 

didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasar tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian jasa adalah 

suatu kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang 

menciptakan manfaat bagi pihak lain. Jasa pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak dapat diraba (intangible) dan saling memuaskan, serta tidak adanya 

pemindahan suatu kepemilikan apapun.  Jasa yang dihasilkan mungkin diperlukan 

atau disertai dengan penggunaan benda nyata mungkin juga tidak. 

Sedangkan untuk membedakan antara produk yang berwujud fisik dengan 

jasa, Lovelock (Umar, 2003), dapat digambarkan menjadi delapan karakteristik 

jasa,  antara lain : 

1. Produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki oleh konsumen. 

2. Produk jasa merupakan suatu kinerja yang sifatnya intagible, 
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3. Dalam produk jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut 

serta mengolahnya dibandingkan dengan produk fisik. 

4. Orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit banyak 

dalam pembentukan / mendesain jasa. 

5. Dalam hal operasional masukan dan keluaran, produk jasa lebih bervariasi 

6. Produk jasa tertentu sulit dievaluasi oleh konsumen, 

7. Jasa tidak dapat disimpan  

8. Faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relative diperhatikan 

Dari sudut pandang yang berbeda, Fitzsimons (dalam Sugiarto 1999), 

mengklasifikasikan jasa yang secara umum dibedakan menjadi tujuh garis besar 

antara lain : 

1. Berdasarkan segmen pasar, diklasifikasikan sebagai konsumen akhir dan 

konsumen akhir dan konsumen organisaional sebagai contoh : jasa 

kecantikan dan konsultan manajemen. 

2. Tingkat perwujudannya, diklasifikasikan ke dalam rented goods service, 

owned goods service,  dan non goods service. Contohnya adalah pada jasa 

penyewaan mobil,  reparasi jam tangan, dan pedagang valuta asing 

3. Keterampilan penyedia jasa, berdasarkan keterampilan penyedia jasa 

klasifikasikan dalam professional service dan non professional service. 

Contohnya jasa dokter dan sopir taksi. 

4. Tujuan organisasi jasa, dari tujuan organisasi diklasifikasikan dalam profit 

service dan non profit service. Contohnya pada jasa perbankan dan 

yayasan sosial. 
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5. Regulasi, berdasarkan regulasinya diklasifikasikan menjadi regulated 

service dan non regulated service,  contoh dari kedua hal ini dapat dilihat 

pada jasa angkutan umum, catering,  dan restoran. 

6. Tingkat intensitas karyawan, dilihat dari intensitas karyawan 

diklsifikasikan dalam equipmet based dan based people service. Contoh 

equitmet based adalah pada mesin ATM (authomatic teller machine). 

Sedangkan contoh people basede servic adalah jasa pelatihan sepak bola. 

7. Tingkat kontak,  penyedia jasa,  dan pelanggan. Dari jasa klasifikasi ini 

dibedakan menjadi high contact service dan low contact service. High 

contact service misalnya terjadi pada universitas dan low contact service 

pada toko-toko buku.   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu 

tindakan atau aktivitas yang ditawarkan pada pihak lain dan tidak berwujud tetapi 

bisa dinikmati manfaatnya. 

Kualitas Jasa 

Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan 

pelanggan. Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2007:59) berpendapat bahwa 

Kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan (exellence) yang diharapkan dalam 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Pelanggan yang mengkonsumsi dan menikmati jasa layanan perusahaan 

seharusnya menentukan kualitas layanan yang diberikan. Bila jasa yang diterima 

oleh pelanggan melebihi atau sama dengan harapannya, maka dapat dinyatakan 
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jasa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah baik atau memuaskan demikian 

pula sebaliknya. Dengan kata lain, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa yakni, jasa yang diharapkan (expected service) dan jasa yang 

dipersepsikan (perceived service). Lovelock dan Wright (2007:96) menyatakan 

kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas layanan yang baik 

bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pelanggan. 

Pendapat berbeda diungkapkan Tjiptono (2007:58) yang menyatakan 

kualitas pelayanan adalah suatu sikap atau cara karyawan sebuah perusahaan 

dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Apabila perusahaan ingin unggul 

dalam persaingan adalah dengan  memberikan pelayanan dengan kualitas yang 

lebih tinggi dari pesaingnya secara konsisten. Harapan konsumen dibentuk oleh 

pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh 

perusahaan jasa, kemudian dibandingkannya. 

Strategi Kualitas Jasa/Layanan 

Menurut Tjiptono (2000:132) menyebutkan stretegi kualitas jasa atau 

layanan mencakup empat hal berikut: 

1. Atribut layanan pelanggan 

Adalah penyampaian layanan atau jasa harus tepat waktu, akurat, 

dengan perhatian dan keramahan. 

2. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa 
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Merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan 

pelanggan. Faktor biaya, waktu menerapkan program, dan pengaruh 

layanan pelanggan. Ketiga faktor ini merupakan inti pemahaman dan 

penerapan suatu sistem yang responsive terhadap pelanggan dan 

organisasi untuk pencapaian kepuasan optimum. 

3. Sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan 

Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkesinambungan. Informasi umpan balik harus difokuskan pada hal-

hal berikut: memahami persepsi pelanggan terhadap perusahaan, jasa 

perusahaan dan para pesaing; mengukur dan memperbaiki kinerja 

perusahaan; mengubah bidang-bidang terkuat perusahaan menjadi 

faktor pembeda pasar; mengubah kelemahan menjadi peluang 

berkembang, sebelum pesaing lain melakukannya; mengembangkan 

sarana komunikasi internal agar setiap orang tahu apa yang mereka 

lakukan; dan menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan 

para pelanggan. 

4. Implementasi 

Sebagai bagian dari proses implementasi, manajemen harus 

menentukan cakupan kualitas jasa dan tingkat layanan pelanggan 

sebagai bagian dari kebijakan organisasi. 

 Dalam buku Fandy Tjiptono yang berjudul Managemen Jasa (2007:98), 

Lovelock dan Wright menyebutkan pelanggan akan menilai kualitas jasa melalui 
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lima dimensi pelayanan sebagai tolok ukurnya, dalam hal ini diperkuat oleh 

penelitian  Cronin dan Taylor (1992). Kelima dimensi tersebut diantaranya: 

1. Keberwujudan (Tangible), adalah sesuatu yang tampak atau nyata yaitu 

penampilan para pegawai dan fasilitas-fasilitas fisik lainnya seperti 

peralatan dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pelayanan. 

2. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan secara 

tepat dan benar jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen. 

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kesadaran atau keinginan untuk 

cepat bertindak membantu pelanggan dalam memberikan pelayanan tepat 

waktu. 

4. Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan dan kesopansantunan serta 

kepercayaan dari pegawai. Dimensi jaminan memiliki ciri-ciri kompensasi 

untuk memberikan pelayanan, sopan, dan memiliki sifat respek terhadap 

pelanggan. 

5. Empati (Empathy), adalah memberikan perhatian individu secara khusus. 

Dimensi empati ini memiliki ciri-ciri kemauan untuk melakukan 

pendekatan, memberikan perlindungan dan usaha untuk mengerti 

keinginan, kebutuhan, dan perasaan pelanggan. 

Bila menilik sekilas mengenai kualitas jasa/layanan yang terkait 

dengan Pariwisata, Menurut Putra (2003) pengertian tentang kualitas jasa/layanan 

(service) adalah rangkaian tindakan untuk membantu wisatawan memenuhi 

kebutuhannya, dimana mencangkup pengertian layanan atau bantuan untuk 

mendapat sesuatu (serve) dan bisnis yang berkaitan dengan usaha penyediaan jasa 
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di bidang pariwisata, tetapi bukan barang (goods) bagi orang lain. Layanan 

pariwisata yang dimaksud meliputi kegiatan penyediaan jasa akomodasi 

pariwisata, makan, transportasi dan rekreasi. 

2.3.2 Teori Pelayanan 

Pelayanan jasa tidak hanya dilakukan oleh jasa, tetapi setiap bidang usaha 

selalu disertai oleh pelayanan, hanya saja penekannya berbeda-beda. Pada 

umumnya,  pada industri yang mengutamakan kualitas produk diupayakan adanya 

keseimbangan antara jumlah produk dihasilkan dengan peningkatan pelayanan 

yang semakin optimal.  

Menurut Sugiarto (1999), pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, 

penumpang, dan lain-lain) yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh 

orang yang melayani dan orang yang dilayani. Sedangkan dalam jasa ada 4 jenis 

pelayanan, antara lain : 

1. Service faktory sebagaimana pada pelayanan penerbangan, kereta api, bus, 

hotel dan akomodasi,  butik,  show room,  resort, dan rekreasi.  

2. Service shop seperti pada reparasi TV,  rumah sakit,  bengkel mobil. 

3. Mass service seperti pada penjual eceran, grosir, sekolah. 

4. Professional service seperti pada pelayanan dokter, pengacara, angkutan,  

arsitek. 

Dengan pengertian tersebut, maka dalam pelayanan secara otomatis harus 

diikuti adanya interaksi oleh kedua belah pihak baik yang melayani maupun yang 
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dilayani, dan merupakan suatu kesinambungan pikiran sehingga kerekatan pikiran 

tersebut sangat bermanfaat bagi keberhasilan dalam memberikan pelayanan. 

Menurut Hunt (Nasution, 2004:40), kualitas pelayanan adalah kecocokan 

penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. Kecocokan penggunaan tersebut didasarkan atas lima cirri utama 

yaitu: 

a. Teknologi, yaitu kekuatan dan daya tahan. 

b. Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

c. Waktu, yaitu kehandalan. 

d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

e. Etika, yaitu sopan-santun, ramah dan jujur. 

Kecocokan penggunaan suatu jasa adalah pelayanan kepada pelanggan, 

yang dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan. Mengacu pada pelayanan 

tersebut, maka tingkat kualitas pelayanan yang baik akan selalu dilihat dan diukur 

dari sisi pelanggan serta pemenuhan kepuasannya akan suatu pelayanan yang 

diterimanya. Parasuraman, et al (1985) menjelaskan faktor untuk mengukur 

kualitas pelayanan yang dapat dirasakan secara nyata oleh pelanggan, yaitu: 

1. Kehandalan (reliability), mencakup konsistensi kerja dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependability), di mana suatu pemberian jasa pelayanan 

dilakukan secara tepat dan sesuai dengan yang dijanjikan. 

2. Ketanggapan (responsiveness), yaitu kemauan dan kesiapan penyedia jasa 

untuk memberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 
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3. Kemampuan dan wewenang (competence), artinya setiap dalam suatu 

perusahaan memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar 

dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Mudah diperoleh (access), meliputi kemudahaan untuk dihubungi dan 

ditemui, artinya bahwa lokasi fasilitas jasa mudah dijangkau, saluran 

komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan sebagainya. 

5. Keramahan (courtesy), meliputi sikap sopan santun, hormat, perhatian, 

sarta ramah tamah. 

6. Komunikasi (communication), artinya memberikan informasi dalam 

bahasa yang jelas, dimengerti, dan selalu menerima saran atau keluhan 

pelanggan. 

7. Dapat dipercaya (credibility), yaitu bersifat jujur, dan dapat dipercaya, 

yang mencakup nama baik perusahaan, reputasi, dan karakteristik pribadi. 

8. Keamanan (security), yaitu rasa aman, jauh dari keragu-raguan. 

9. Memahami pelanggan (understanding, knowing the customer), yaitu 

mengerti kemauan pelanggan dan memahaminya. 

10. Bukti nyata yang kasat mata (tangible), bukti fisik dari jasa berupa fasilitas 

fisik, peralatan yang dipergunakan dan lain-lainnya. 

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry (dalam Arief, 2007:135), indikato/ 

ukuran kepuasan pelanggan yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perusahaan, komputerisasi 

administrasi, penataan brosur, dan sebagainya (tangible). 
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2. Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang 

terpercaya (reliability). 

3. Kesanggupan untuk membantu menyediakan pelayanan secara tepat dan 

cepat serta tanggap terhadap keinginan pelanggan (responsivess). 

4. Kemampuan dalam menyakinkan kepercayaan pelanggan (assurance). 

5.  Sikap tegas tetapi perhatian terhadap pelanggan (Empathy). 

Dari semua teori kualitas pelayanan di atas, penelitian ini menggunakan 

teori kualitas pelayanan dari Zeithaml-Parasuraman-Berry karena kualitas 

pelayanan yang diterapkan pada perusahaan KUPVA BB di Kabupaten Badung, 

ada kemiripan dengan teori yang dipaparkan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry. 

Dapat dikatakan adanya kemampuan staf karyawan perusahaan KUPVA BB di 

Kabupaten Badung dalam bersikap dan memberikan perhatian (Empathy) kepada 

wisatawan mancanegara maka akan menghasilkan kualitas pelayanan yang prima. 

Dari pernyataan itu, diasumsikan bahwa kualitas pelayanan perusahaan KUPVA 

BB di Kabupaten Badung akan berhasil apabila kualitas pelayanan yang dilakukan 

sesuai dengan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml-Parasuraman-Berry. 

2.3.3  Teori Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kotler dan kawan-kawan, 2000 : 52). Sedangkan menurut pendapat 

Kotler (2007:61), kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Pelanggan yang 

tidak merasa puas atas kualitas dan pelayanan yang diperoleh cenderung 
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menimbulkan masalah, sebaliknya apabila mereka puas maka akan tercipta 

hubungan yang baik dan harmonis. Tse dan Wilton (1988) dalam Lupiyoado 

(2004:349) juga mengungkapkan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya.  

Wilkie (1990) juga mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah sebagai 

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu 

produk atau jasa. Sudut pandang lain diungkapkan Engel, et al (1990) yang 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak 

memenuhi harapan. Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk ataupun jasa, 

sebenarnya sesuatu yang sulit untuk didapat jika perusahaan jasa atau industri 

tersebut tidak benar-benar mengerti apa yang diharapkan oleh pelanggan. Untuk 

produk atau layanan dengan kualitas yang sama, dapat memberikan tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda bagi pelanggan yang berbeda. Oleh karena itu, suatu 

perusahaan harus selalu memperhatikan kualitas produk maupun pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan respons pelanggan 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja 

aktual yang dirasakannya setelah pemakaian (Rangkuti, 2002:30). Kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan 

faktor-faktor yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat.  
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Dari berbagai pendapat yang dilontarkan para ahli bisa disimpulkan 

definisi kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh 

pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan dibawah harapan, maka pelanggan 

akan kecewa, kurang puas bahkan tidak puas, namun sebaliknya bila sesuai 

dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila kinerja melebihi harapan, 

pelanggan akan sangat puas.  

Kepuasan yang dirasakan pelanggan secara langsung akan membuat 

pelanggan merasa yakin bahwa perusahaan telah mampu berbuat sesuai dengan 

harapannya. Pada prinsipnya, perusahaan ingin berupaya menghasilkan kualitas 

yang baik sehingga membuat pelanggan merasa puas dan pada akhirnya berniat 

untuk merekomendasikan jasa tersebut kepada orang lain. Hal ini didukung oleh 

pendapat Ekotama (2009:17), yang menyatakan bahwa rekomendasi dari mulut ke 

mulut adalah sebuah kegiatan promosi yang dilakukan oleh pelanggan secara 

sukarela. Pengalaman dalam menggunakan jasa secara sukarela diceritakan dan 

disarankan kepada orang lain untuk menggunakan jasa tersebut. 

Kepuasan pelanggan dapat tercapai bila kualitas jasa yang diharapkan 

sesuai dengan keinginannya. Tjiptono (2007:59), menyatakan bahwa kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan. Pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi, apabila jasa yang diterima 

oleh pelanggan melebihi atau sama dengan harapannya, maka dapat dinyatakan 

jasa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah memuaskan, demikian pula 

sebaliknya pelanggan mengalami berbagai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan 
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setelah mengalami masing-masing jasa sesuai dengan sejauh mana harapan 

mereka terpenuhi atau terlampaui (Lovelock dan Wright 2007 : 102). 

Harapan pelanggan dapat dibentuk dari pengalaman masa lampau, 

komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari pemasar dan saingannya. 

Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan 

memberi komentar yang baik tentang perusahaan. Kepuasan pelanggan berarti 

bahwa kinerja suatu barang atau jasa sekurang-kurangnya sama dengan apa yang 

diharapkan, pelanggan yang tidak pernah mengajukan keluhan (complain) bukan 

berarti pelanggan tersebut merasa puas, namun mereka akan beralih ke produk 

perusahaan lain tanpa mengonfirmasikan keberatannya. Pelanggan yang berani 

mengungkapkan ketidakpuasannya seringkali justru pelanggan yang setia. 

Beralihnya pelanggan dari satu perusahaan ke perusahaan lain disebabkan 

oleh kurang pekanya perusahaan lama dalam memberi pelayanan sehingga 

menimbulkan rasa tidak puas pelanggan.  Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

kepuasan pelanggan dapat diartikan suatu tanggapan atau penilaian antara persepsi 

dan ekspektasi pelanggan mengenai nilai suatu produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Kepuasan pelanggan akan memberikan banyak manfaat bagi 

perusahaan itu sendiri, adapun manfaat yang didapat seperti yang disebutkan oleh 

Tjiptono (2007:24) sebagai berikut: 

a. Hubungan antara pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis. 

b. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

c. Terciptanya loyalitas pelanggan. 

d. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut. 
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Hal senada juga dikembangkan kembali oleh Kotler yang diperbarui dalam 

bukunya (2007:72) yang mengemukakan 4 (empat) metode yang banyak 

digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan, antara lain. 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Perusahaan dapat menggunakan kotak saran yang diletakkan di tempat 

strategis, menggunakan kartu komentar, saluran telepon khusus bebas 

pulsa atau melalui website. Namun metode ini bersifat pasif, maka sulit 

mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan. Tidak semua pelanggan akan menyampaikan keluhannya, 

namun mereka dapat langsung berganti pemasok atau menghentikan 

pembelian terhadap produk atau jasa. Upaya ini juga tidak dapat 

dilaksanakan secara maksimal apabila perusahaan tidak memberi timbal 

balik dan tindak lanjut yang memadai bagi pelanggan yang menyampaikan 

keluhan dan saran mereka. 

2. Ghost Shopping 

Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang ghost 

shoppers untuk berperan sebagai konsumen potensial jasa perusahaan 

pesaing. Ghost shoppers dapat melaporkan temuan penting mengenai 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. 

Selain itu ghost shoppers juga dapat mengobservasi cara perusahaan dan 

pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan 

pelanggan, dan menangani setiap masalah terkait dengan keluhan 

pelanggan. 
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3. Lost Customer Analysis  

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah berhenti melakukan 

pembelian atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami 

mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. Akan tetapi, ada kesulitan dalam 

pelaksanaan metode ini, yaitu mengidentifikasi dan mengontak mantan 

pelanggan yang bersedia member masukan dan evaluasi kinerja 

perusahaan. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

Penelitian mengenai kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui survey, 

baik melalui via pos, telepon, e-mail, maupun wawancara langsung. 

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

langsung dari pelanggan dan juga memberi sinyal positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan. 

Parasuraman dkk dalam Kotler (2007:179) menjelaskan faktor-faktor yang 

membuat perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yang diharapkan, 

adalah disebabkan karena lima hal yaitu: 

1. Kesenjangan pengharapan pelanggan dengan presepsi manajemen. 

2. Kesenjangan presepsi manajemen dengan spesifikasi service quality. 

3. Kesenjangan spesifikasi service quality dengan pemberian layanan jasa. 

4. Kesenjangan pemberian layanan jasa dengan komunikasi eksternal. 

5. Kesenjangan jasa yang dinikmati pelanggan dengan dengan jasa yang 

diharapkan pelanggan. 
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Zeithaml, Bitner, dan Gremler (200: 111) berpendapat bahwa kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan oleh sebuah 

perusahaan. Terdapat lima dimensi kualitas layanan, yaitu tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan Empathy:  

a. Tangible (bukti/wujud langsung)  

Tangible meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan tata letak 

ruangan, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan 

karyawan.  

b. Reliability (keandalan) 

Reliability yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan. Pelayanan yang dijanjikan seperti memberikan informasi 

secara tepat, membantu untuk menyelesaikan masalah, dan memberikan 

pelayanan secara handal.  

c. Responsiveness (ketanggapan)  

Responsiveness yaitu kesediaan karyawan untuk membantu pelanggan 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi 

kesigapan dalam melayani pelanggan, kecepatan menangani transaksi, 

dan penanganan keluhan-keluhan pelanggan.  

d. Assurance (jaminan)  

Assurance meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat, 

kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi 

pelayanan, ketrampilan dalam memberi informasi, kemampuan dalam 
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memberikan keamanan, dan kemampuan dalam menanamkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.  

e. Empathy (empati)  

Empathy yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha 

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 

Hubungan lima dimensi kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan 

dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut: 

1. Hubungan Tangible dengan Kepuasan Pelanggan 

Pelanggan akan menggunakan indera penglihatan untuk menilai suatu 

kulitas pelayanan. Menurut Zeithaml. et al (Aviliani dan Wilfridus, 

1997:10) dinyatakan bahwa wujud fisik (tangible) adalah kebutuhan 

pelanggan yang berfokus pada fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, 

tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, 

kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta penampilan karyawan. 

Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat 

yang bersamaan aspek ini juga merupakan salah satu sumber yang 

mempengaruhi harapan pelanggan. Karena dengan bukti fisik yang baik 

maka harapan konsumen menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu merupakan 

hal yang penting bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh aspek 

wujud fisik yang paling tepat, yaitu masih memberikan impresi positif 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan 
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harapan pelanggan yang terlalu tinggi sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini (Parasuraman, 2005:63 ) adalah 

sebagai berikut: 

- Peralatan yang modern 

- Fasilitas yang menarik  

Hubungan wujud fisik dengan kepuasan pelanggan adalah wujud fisik 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik 

persepsi pelanggan terhadap wujud fisik maka kepuasan pelanggan juga 

akan semakin tinggi. Dan jika persepsi pelanggan terhadap wujud fisik 

buruk maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah.  

2. Hubungan Reliability dengan Kepuasan Konsumen  

Menurut parasuraman, dan kawan-kawan dalam Lupiyoadi dan Hamdani 

(2006:182) berpendapat kehandalan (reliability) yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memberikan pelayanan seusai dengan apa yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan 

akurasi yang tinggi. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan 

mencerminkan kredibilitas perusahaan. Menurut Zeithaml. et al (Aviliani 

dan Wilfridus, 1997:10). Kehandalan (reliability) adalah pemenuhan janji 

pelayanan segera dan memuaskan dari perusahaan. Atribut-atribut yang 
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berada dalam dimensi ini antara lain adalah (Parasuraman, 2005) dalam 

Ramdan (2008) : 

- Memberikan pelayanan sesuai janji 

- Pertanggungjawaban tentang penanganan pelanggan akan masalah 

pelayanan. 

- Memberikan pelayanan yang baik saat kesan pertama kepada 

pelanggan dan tidak membedakannya satu dengan yang lainnya. 

- Memberikan pelayanan tepat waktu.  

- Memberikan informasi kepada pelanggan tentang kapan pelayanan 

yang dijanjikan akan direalisasikan.  

Hubungan kehandalan dengan kepuasan pelanggan adalah kehandalan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik 

persepsi pelanggan terhadap kehandalan perusahaan maka kepuasan 

pelanggan juga akan semakin tinggi. Jika persepsi pelanggan terhadap 

kehandalan buruk maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah.  

3. Hubungan Responsiveness dengan Kepuasan Pelanggan. 

Respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tangap, yang meliputi kesigapan 

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi serta penanganan keluhan pelanggan. Menurut 

Parasuraman dan kawan-kawan  (lupiyoadi & Hamdani, 2006 : 182) daya 

tanggap (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 
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dengan penyampaian informasi yang jelas. Dan membiarkan pelanggan 

menunggu merupakan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

Pelayanan yang tidak tanggap dan pasti akan membuat pelanggan merasa 

tidak puas. Daya tanggap/ketanggapan yang diberikan oleh perusahaan 

dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. 

Sedangkan atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah (Pasuraman, 

2005) dalam Ramdan (2008) :  

- Memberikan palayanan yang cepat.  

- Kerelaan untuk membantu/menolong pelanggan.  

- Siap dan tanggap untuk menangani respon permintaan dari para 

pelanggan.  

Hubungan daya tanggap dengan kepuasan pelanggan adalah daya tanggap 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik 

persepsi pelanggan terhadap daya tanggap perusahaan maka kepuasan 

pelanggan juga akan semakin tinggi. Jika persepsi pelanggan terhadap 

daya tanggap buruk maka kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah. 

4. Hubungan Assurance dengan Kepuasan Pelanggan  

Kotler (2001:617) mendefinisikan jaminan (assurance) adalah 

pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopan-santunan karyawan 

dalam memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi, 

kemampuan dalam memberikan keamanan dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap perusahaan. 

Menurut Parasuraman dan kawan-kawan (Lupiyoadi & Hamdani, 
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2006:182) yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuannya 

terhadap produk secara tepat, keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan, 

ketrampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam 

memberikan keamanan dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan 

kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau pun keraguan. Pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan dapat menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan.  

Atribut-atribut yang ada dalam dimensi ini adalah (Parasuraman, 2005) 

dalam Ramdan (2008): 

- Karyawan yang memberi jaminan berupa kepercayaan diri kepada 

pelanggan. 

- Membuat pelanggan merasa aman saat menggunakan jasa 

pelayanan perusahaan  

- Karyawan yang sopan  

- Karyawan yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat 

menjawab pertanyaan dari pelanggan. 

 Hubungan jaminan dengan kepuasan pelanggan adalah jaminan 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik 

persepsi pelanggan terhadap jaminan yang diberikan oleh perusahaan 

maka kepuasan pelanggan juga akan semakin tinggi. Dan jika persepsi 
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pelanggan terhadap jaminan yang diberikan oleh perusahaan buruk maka 

kepuasan pelanggan juga akan semakin rendah.  

5. Hubungan Empathy dengan Kepuasan Pelanggan  

Menurut Parasuraman, dan kawan-kawan, dalam Lupiyoadi dan Hamdani 

(2006:182), empati (Empathy) yaitu perhatian dengan memberikan sikap 

yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha 

perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dimana 

suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 
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