
5	

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Penulis Felinda Kurniawan Happy Catherine 
Solihin 

Karunia Milla 
Cahyani 

Judul 
Penelitian 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Keputusan Konsumen 
Dalam Membeli Street 
Food di Surabaya 

Faktor-Faktor yang 
menjadi 
Pertimbangan 
Konsumen 
Memutuskan 
Membeli Produk 
D’Cassava 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
Terhadap Pentol 
Hits 

Tahun 
Penelitian 

2017 2017 2017 

Variabel 
Penelitian 

Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Keputusan Konsumen 
Dalam Membeli Street 
Food di Surabaya. 

Faktor-Faktor yang 
menjadi 
Pertimbangan 
Konsumen 
Memutuskan 
Membeli Produk 
D’Cassava. 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
Terhadap Pentol 

Hasil 
Penelitian 

kualitas, daya tarik, 
motivasi, gaya hidup 
dan kenyamanan. 

Faktor Internal dan 
Faktor Eksternal.  

harga, kualitas 
produk, motivasi, 
keluarga, sumber 
informasi social 
media 

Persamaan Variabel X yang 
diteliti membahas 
faktor keputusan 
pembelian konsumen 

Variabel X yang 
diteliti membahas 
faktor keputusan 
pembelian konsumen 

Variabel X yang 
diteliti membahas 
faktor keputusan 
pembelian 
konsumen 

Perbedaan Objek yang diteliti 
adalah street food 

Objek yang diteliti 
menjual produk 
makanan yang 
berbahan dasar 
singkong.  

Objek yang diteliti 
menjual produk 
pentol. 

Sumber: Data diolah (2018) 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut (Loudon dan Bitta, dalam Suryani, 2008) perilaku konsumen 

mencakup proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang dilakukan konsumen 

secara fisik dalam pengevaluasian , perolehan penggunaan atau mendapatkan 

barang dan jasa. Dalam hal ini berarti banyak sekali variabel-variabel yang 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Berikut adalah model perilaku 

konsumen menurut Kotler dan Amstrong (2006:129). 

 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen 
Sumber : Kotler dan Amstrong (2006) 
 

Model tersebut jelas menunjukkan bahwa ada stimuli dari luar yang akan 

menghasilkan respon tertentu pada konsumen. Stimuli tersebut terdiri dari dua 

macam yakni stimuli pemasaran dan dtimul lain-lain. Stimuli pemasaran terdiri 

dari produk, harga, distribusi, dan promosi sedangkan stimuli lain-lain terdiri dari 

ekonomi, teknologi, politik dan kebudayaan.  
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Di dalam kotak  hitam konsumen terdapat dua bagian yang dipisah dimana 

bagian yang kiri adalah karakteristik konsumen seperti faktor budaya, sosial, 

personal, dan psycologycal. Bagian ini memiliki pengaruh utama bagaimana 

seorang pembeli bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Bagian yang kanan 

adalah proses yang mempengaruhi hasil keputusan. Dimana proses pengambilan 

keputusan meliputi pengenalan masalah, pencsrian informasi, evaluasi, 

pengambilan keputusan dan perilaku pasca pembelian.  

 

 

2.2.2 Keputusan Pembelian 

 

Menurut Suryani (2006:13), konsumen dapat dikelompokkan menjadi 

konsumen akhir (individu dan rumah tangga) dan kelompok lain yang terdiri dari 

organisasi, pemakai industri, pedagang, dan lembaga non profit berdasarkan 

tujuan pembeliannya. Berikut adalah proses pengambilan keputusan menurut 

schiffman dan kanuk (2007:16). 
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Gambar 2.2 Proses Pengambilan Keputusan 
Sumber : Sciffman dan Kanuk (2007) 

Dari proses tersebut terlihat bahwa proses tersebut dipengaruhi oleh 

eksternal seperti usaha yang dilakukan oleh bagian pemasaran, lingkungan sosial 

budaya (keluarga, kelas sosial, sumber-sumber informal dan komersial, budaya, 

sub budaya). Dua proses eksternal tersebut akan mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan konsumen. Berikut akan dijelaskan secara rinci satu 

persatu tahapan pengambilan keputusan oleh konsumen. 

1. Mengenali Kebutuhan

Tahap ini adalah tahap dimana konsumen merasakan ada sesuatu yang

kurang yang membuat konsumen merasa hsrus membeli.

2. Mencari Informasi
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Untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, konsumen akan berusaha 

mencari informasi produk apa yang terbaik yang bisa memenuhi 

kebutuhannya. Pencarian informasi ini tidak hanya dari iklan 

perusahaan saja tetapi konsumen bisa mencari informasi dari pihak lain 

seperti keluarga, teman, kenalan, tetangga, media. 

3. Mengevaluasi Alternatif

Semua informasi yang diterima oleh konsumen akan menjadi bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan.  

4. Mengambil Keputusan

Setelah semua informasi yang diterima oleh konsumen 

dipertimbangkan dengan matang, maka konsumen akan melakukan 

pengambilan keputusan. Menurut Suryani (2008: 18), terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi keputusan membeli dan tujuan pembelian 

yaitu sikap orang lain dan fsktor situasional yang tidak dspat 

diprediksikan. Yang dimaksud dengan pengaruh sikap orang lain 

adalah tingkat intensitas sikap negstif terhadap alternatif pilihan 

konsumen yang akan membeli dan derajat motivasi dari konsumen 

yang akan membeli. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak 

terduga adalah faktor situasional yang menyebabkan konsumen 

mengubah tujuan pembelian maupun keputudsn pembelian. Namun 

perlu diketahui bahwa semua hal yang tekah dijelaskan di atas tidak 

terlepas dari faktor psikologis konsumen. 

5. Evaluasi Pasca Pembelian
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Setelah melakukan proses pembelian, konsumen akan melakukan 

evaluasi atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika kinerja 

produk dan layanan dirasa sama atau bahkan melebihi harapan 

konsumen maka konsumen akan merasa puas sebaliknya jika kinerja 

produk dan layanan kurang dari harapan maka konsumen akan merasa 

kecewa. 

 

2.2.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa, 

konsumen memiliki minat beli. Faktor-faktor yang bisa menimbulkan minat beli 

konsumen adalah sebagai berikut. 

1. Stimulasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (1997:3), pemasaran adalah sebuah 

proses sosial dan manajerial yang dengannya individu-individu dan 

kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

mereka inginkan, dengan menciptakan dan saling mempertukarkan 

produk-produk dan nilai satu sama lain.  Bagian pemasaran dari suatu 

perusahaan akan berhasil jika mereka mampu untuk mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen dengan baik kemudian mengembangkan produk-

produk yang bermutu, menetapkan harga yang kompetitif, 

mendistribusikan serta mampu untuk mempromosikannya dengan 

efektif. Di dalam manajemen pemasaran ada lima indikator yang 

diperhatikan yakni sebagai berikut. 
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a. Produksi 

Konsumen akan menyukai produk-produk yang memiliki 

manajemen produksi yang baik. Yang dimaksud adalah efisiensi 

produksi dan distribusi. 

b. Produk 

Konsumen menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, 

kinerja dan penampilan yang baik.  

c. Pemasaran 

Hal ini berarti memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggan 

kemudian mengkoordinasikan semua kegiatan pemasaran yang 

mempengaruhi pelanggan dan pada akhirnya menghasilkan laba 

yang berasal dari kepuasan pelanggan. 

Pemasaran dikatakan berhasil jika mampu untuk menganalisis 

konsumen dengan hati-hati. Ada banyak jenis konsumen di dunia 

ini, maka dari itu perusahaan harus mampu untuk membagi 

pasarnya melalui proses segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran 

dan penentuan posisi pasar.  

1) Segmentasi Pasar 

Proses pengelompokan para pelanggan menjadi kelompok-

kelompok dengan kebutuhan dan karakteristik tertentu. Proses ini 

bisa dilakukan dengan berdasarkan faktor geografis (Negara, 

wilayah, kota), faktor Demografis (jenis kelamin, usia, 

pendapatan, pendidikan), faktor psikografis (kelas social, gaya 
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hidup), dan faktor perilaku (waktu pembelian, pencarian manfaat, 

tingkat pemakaian) 

2) Penetapan Pasar Sasaran 

Perusahaan boleh memilih untuk melayani beberapa segmen 

dengan bermacam-macam pelanggan namun tetap mereka yang 

memiliki keinginan dasar yang sama.  

3) Penentuan Posisi Pasar 

Disini perusahaan harus menentukan posisi apa yang 

diinginkannya untuk ditempatkan ke dalam segmen-segmen itu. 

Hal ini berarti perusahaan mengatur sebuah produk untuk 

menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relative 

terhadap produk-produk saingan di dalam pikiran konsumen yang 

menjadi sasaran.  

2. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen terdiri dari beberapa indikator yakni. 

a. Budaya 

Budaya Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu 

peluang pasar. Sebuah perusahaan harus memperhatikan salah satu 

faktor ini karena sebuah perusahaan bisa saja gagal hanya karena 

tidak menyesuaikan dengan budaya setempat. Menurut Hawkins, et 

al (2007:43) dalam suryani (2008:285), budaya diartikan sebagai 

komplek yang menyeluruh yang mencakup pengetahuan, 

keyakinan, seni, hukum, moral, kebiasaan dan kapabilitas lainnya 
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serta kebiasaan-kebiasaan yang dikuasai oleh individu sebagai 

anggota masyarakat. Komponen-komponen budaya mencakup: 

1) Nilai-Nilai dan Norma 

Maksud dari nilai-nilai dan norma ini adalah apa yang 

dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. 

2) Mitos 

Sebuah kisah yang mengungkapkan nilai-nilai utama dan cita-

cita suatu masyarakat. 

3) Simbol  

Di dalam konteks pemasaran, seringkali warna menjadi simbol 

yang menyiratkan makna tertentu menurut budaya tertentu. Berikut 

adalah beberapa contoh simbol warna dan artinya menurut budaya 

masing-masing contohnya warna biru menurut Bangsa Jerman 

memiliki arti kehangatan sedangkan menurut Bangsa Norwegia 

biru memiliki arti dingin. 

Indonesia memiliki nilai-nilai kebudayaan utama yang berbeda 

antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Beberapa produk 

sukses dijuak di suatu daerah namun ketika produk tersebut dibawa 

ke daerah yang lainnya bekum tentu produk tersebut sesukses di 

daerah yang lain karena perbedaan budaya menyebabkan 

perbedaan sikap, kebiasaan dan perilaku. Contoh: restoran ayam 

goreng atau ayam bakar ketika dijual di daerah Jawa Tengah maka 

akan dibumbui agak manis dan dibumbui dengan santan karena 
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masyarakat Jawa Tengah cenderung suka makanan yang manis. 

Berbeda cerita jika ayam tersebut dijual di Jawa Timur maka ayam 

tersebut akan dibumbui cenderung agak pedas dan sedikit asin 

begitu pula jika dijual di daerah Jawa Barat maka ada tambahan 

lalapan sayur. Di dalam kehidupan bermasyarakat tanpa kita sadari 

terdapat pengklasifikasian anggota masyarakat ke dalam kelompok-

kelompok (kelas sosial) tertentu. Contohnya ada kelompok 

masyarakat yang secara ekonomi mempunyai pendapatan yang 

sangat tinggim ada yang menengah dan sebaliknya ada yang sangat 

rendah dan masih banyak aspek yang bisa memunculkan 

pengklasifikasian. Beberapa indikator yang sering digunakan untuk 

mengukur kelas sosial adalah. 

1) Pekerjaan 

2) Pendapatan 

3) Pendidikan 

b. Sosial 

Keberadaan kelompok dan pengaruh kelompok terbukti cukup kuat 

terhadap perilaku konsumen bagi perusahaan. Sebuah perusahaan 

perlu memahami tentang kelompok dan bagaimana kelompok 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Suryani (2008: 

215), kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Dari berbagai 

kelompok yang ada, kelompok yang memiliki relevansi dengan 
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perilaku konsumen adalah kelompok acuan. Kelompok acuan 

adalah individu atau kelompok yang dijadikan sebagai rujukan dan 

memiliki pengaruh nyata bagi individu. Berikut adalah beberapa 

jenis kelompok yang relevan bagi sebuah perusahaan untuk 

dijadikan peluang dalam pemasaran produk atau jasa. 

1) Keluarga

Keluarga memiliki peranan penting dalam perilaku konsumen.

Keluarga memiliki pola pengambilan keputusan yang cukup

kompleks karena melibatkan banyak anggota keluarga.

Keluarga bisa didefinisikan sebagai berkumpulnya dua orang

atau lebih dan saling berinteraksi yang ada suatu ikatan

perkawinan ataupun adopsi. Para pakar membagi istilah

keluarga menjadi dua kategori yakni keluarga inti dan keluarga

besar. Keluarga memiliki beberapa peran penting yakni.

a) Memenuhi Kesejahteraan Secara Ekonomi 

Di dalam keluarga terdapat pembagian kerja antara suami 

sebagai kepala keluarga, istri yang bertanggung jawab pada 

urusan rumah tangga.  

b) Memberikan Dukungan Emosional

Masalah-masalah yang muncul dalam keluarga harus 

dipecahkan bersama-sama. Kebutuhan emosional ini terkait 

dengan aktivitas perilaku belanja karena suami dan istri pasti 

perlu untuk berbelanja. 
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c) Membentuk Gaya Hidup 

Gaya hidup anak-anak cenderung mengikuti gaya hidup orang 

tuahya. Orang tua menanamkan nilai dan mendidik anak-

anaknya sehingga membentuk minat yang berujung pada gaya 

hidup. 

d) Sosialisasi 

Salah satu fungsi keluarga adalah memberikan sosialisasi 

kepada anak-anaknya nilai-nilai, norma-norma dengan tujuan 

agar anak bisa menyesuaikan diri dan diterima oleh lingkungan 

masyarakat sekitar.  

Bagi perusahaan yang memiliki segmentasi tsrget pasar 

keluarga maka harus menyesuaikan dari segi strategi produk, 

strategi promosi, strategi harga 

2) Kelompok Persahabatan 

Kelompok ini merupakan bentuk dari kelompok informal. 

Kelompok ini biasanya terbentuk karena adanya kesamaan 

dalam hal adanya kebutuhan sosial, kesamaan hobi atau 

kegemaran, kesamaan sikap dan perilaku.  

3) Kelompok Sosial Formal 

Kelompok ini merupakan sebuah kelompok formal contohnya 

adalah kelompok arisan PKK, kelompok keagamaan, 

perkumpulan olahraga dan lain-lain. Kelompok ini memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap anggotanya.  
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4) Kelompok Pembelanja 

Kelompok ini adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau 

lebih orang yang suka berbelanja. Kelompok ini biasanya 

tergolong dalam kelompok primer atau kelompok 

persahabatan. Kelompok ini banyak terbentuk di kota-kota 

besar termasuk Surabaya. Kelompok ini memiliki beberapa 

manfaat antara lain sebagai berikut. 

a) Sebagai sarana untuk saling tukar menukar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang tepat. 

b) Mengurangi resiko terutama resiko finansial, tesiko 

fisiologis, resiko psikologis. 

c) Mendapatkan rekan atau jejaring baru yang dapat 

membantunya lebih sukses. 

 

5) Kelompok Kerja 

Kelompok ini terdiri dari mereka yang sebagian besar 

waktunya dihabiskan di tempat kerja. Biasanya terjadi 

komunikasi interaksi diantara mereka di sela-sela pekerjaan 

mereka. Interaksi yang terjadi tidak hanya sebatas pekerjaan 

melainkan bisa merambah ke masalah sehari-hari termasuk 

perilaku belanja, pemilihan merk, dan respon terhadap hal-hal 

terkini mengenai produk yang dipasarkan oleh sebuah 

perusahaan. 
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c. Pribadi 

Konsumen memiliki kepribadian yang beraneka ragam. Menurut 

Suryani (2008: 57), kepribadian sering diartikan sebagai 

karakteristik individual yang merupakan perpaduan dari sifat, 

temperamen, kemampuan umum dan bakat yang dalam 

perkembangannya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan 

lingkungannya. Berikut adalah beberapa karakteristik penting yang 

berkaitan dengan definisi kepribadian. 

1) Kepribadian antar individu berbeda 

Kepribadian dikatakan unik karena tidak ada dua individu yang 

memiliki kepribadian yang sama.  

2) Kepribadian terbentuk karena interaksi dengan lingkungan 

Lingkungan memiliki peran yang cukup besar dalam 

membentuk kepribadian konsumen.  

3) Kepribadian bersifat relatif permanen 

Kepribadian yang ada di dalam diri individu sulit untuk 

dirubah. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memprediksi 

perilaki konsumen. 

4) Kepribadian dapat berubah 

Dalam keadaan tertentu kepribadian dapat berubah. Sifat 

adalah sesuatu yang membedakan dan relatif bertahan pada diri 

individu dan dapat membedakan antara individu satu dengan 

individu lainnya. Berikut adalah beberapa sifat khusus dari 
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konsumen yang bisa dijadikan sebagai acuan oleh perusahaan. 

a) Keinovasian Konsumen 

Ada beberapa golongan konsumen yang memiliki tingkat 

keinovasian yang tinggi. Mereka ini umumnya menyukai 

produk baru, layanan baru dan hal-hal lain yang baru yang 

ditawarkan oleh perusahaan.  

b) Dogmatisme 

Yang dimaksud dengan dogmatisme adalah karakteristik 

kepribadian yang menunjukkan tingkat kekakuan individu 

dalam menerima sesuatu yang asing atau informasi yang 

bertentangan dengan kepercayaannya. Konsumen ini cenderung 

susah untuk menerima suatu produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. Mereka akan menerima jika perusahaan 

memang benar-benar bisa meyakinkan disertai bukti dan 

bahkan dengan pendekatan. 

d. Gaya Hidup Konsumen 

Gaya hidup adalah bagaimana individu menjalankan kehidupan, 

bagaimana mereka membelanjakan uang, dsn manfaat waktu. 

Dipandang dari perspektif ekonomi, gaya hidup menunjukkan 

bagaimana seseorang mengalokasikan pendapatannya. Dari 

perspektif pemasaran, bagaimana mereka membelanjakan uangnya 

dan secara otomatis mereka akan berkumpul dalam kelompok-

kelompok berdasarkan pada kesamaan kesenangan untuk 
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menghabiskan waktu senggang. Semakim banyak munculnya cafe-

cafe juga tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup konsumen saat 

ini. Konsumen bisa dibedakan menjadi empat kelompok 

psikografis yakni. 

1) Conformist

Kelompok ini cenderung tidak peduli dan biasanya tidak

bersama orang tua. Mereka cenderung lebih suka menonton

film terbaru di bioskop daripada makan di luar. Kelompok ini

biasanya didominasi oleh pria dan banyak ditemukan di kota

Jakarta dan Surabaya.

2) Conservative

Memiliki perhatian besar terhadap pendapat masyarakat dan

suka berbagi. Kelompok ini cenderung didominasi oleh

perempuan yang tinggal di kota kecil dan yang masih

menjunjung tinggi nilai kekeluargaan.

3) Nesters

Lebih suka berkumpul bersama keluarga sehingga rata-rata

tidak mengenal dunia luar. Menurut pandangan mereka karier

dan pekerjaan tidak terlalu penting dibandingkan dengan

hubungan keluarga. Mereka lebih suka menabung di rumah

daripada menabung di bank. Kelompok ini banyak tersebar di

Bandung dan Medan.

4) Funksters
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Mereka didominasi oleh remaja laki-laki dari kalangan the 

haves. Mereka memiliki uang dan fasilitas yang berlimpah 

sehingga cenderung ekstrover dan lebih mementingkan gaya 

hidup daripada rutinitas pekerjaan sehari-hari. 

 

e. Psikologis 

Perusahaan harus bisa mengenali kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang mendorong konsumen untuk memilih atau tidak 

memilih yang disebut dengan motivasi. Motivasi berasal dari 

bahasa latin movere yang artinya menggerakkan. Motivasi ini 

berhubungan dengan keputusan pembelian karena sama-sama 

diawali dengan adanya kebutuhan sehingga seseorang termotivasi 

untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Berikut adalah gambar 

untuk proses motivasi. 

 

 
Gambar 2.3 Proses Motivasi 
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Sumber : Suryani (2008)

Berdasarkan gambar tersebut bisa terlihat bahwa awal mula 

terjadinya motivasi adalah adanya kebutuhan kemudian ada 

perilaku tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pada akhirnya 

konsumen mencapai hasil atas perilaku yang dilakukan.  

Motif bisa dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi yakni sebagai 

berikut. 

1) Motif Fisiologis dan Psikogenik

Motif fisiologis lebih kepada arah pemenuhan kebutuhan

biologis individu secara langsung seperti rasa lapar, haus,

pakaian, seks dan rasa sakit. Sedangkan motif psikogenik lebih

menitikberatkan pada kebutuhan psikologis seperti prestasi,

penerimaan sosial, status, kekuasaan dan lain-lain.

2) Motif Disadari dan Tidak Disadari

Motif disadari adalah motif yang sepenuhnya disadari oleh

konsumen sebaliknya motif tidak disadari adalah motif yanhg

sepenuhnya tidak disadari oleh konsumen.

3) Motif Positif dan Motif Negatif

Motif positif adalah motif yang menarik individu untuk lebih

terfokus pada tujuan yang diharapkan sedangkan motif negatif

adalah motif yang memberikan dorongan kepada individu

untuk menjauhi konsekuensi yang tidak diinginkan.
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Selain terdiri dari motivasi, psikologis konsumen juga terdiri dari 

sikap. Menurut (Allport, dalam Suryani, 2008), sikap adalah suatu 

predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek 

dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Sikap terbentuk dari tidak 

komponen yakni. 

1) Komponen Kognitif

Berkenaan dengan hal-hal yang diketahui oleh individu atau 

pengalaman individu baik yang sifatnya langsung atau tidak 

langsung dengan obyek sikap. 

2) Komponen Afektif

Berkenaan dengan perasaan dan emosi konsumen mengenai obyek 

sikap. Komponen ini sangat dipengaruhi oleh komponen kognitif 

karena jika pengalaman yang didapatkan oleh konsumen positif 

maka konsumen akan merasa suka dengan produk tersebut. 

3) Komponen Konatif

Komponen ini masih berupa keinginan untuk melakukan suatu 

tindakan. 

3. Kualitas Layanan

Perusahaan bisa dikatakan bermutu jika pelanggan menilai demikian.

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman, dalam Suryani, 2008)
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mengidetifikasi bahwa ada lima dimensi kualitas jasa yang digunakan 

pelanggan untuk mengevaluasi kualitas jasa yakni sebagai berikut. 

a. Bukti fisik (tangible) 

Kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal seperti penampilan kantor dan karyawan, 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan. 

b. Keandalan (reliability)  

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

c. Daya tanggap (responsiveness) 

Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan melalui penyampaian informasi yang 

jelas. 

d. Jaminan (assurance) 

Hal ini meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki staff. 

e. Empati (emphaty) 

Pemberian perhatian yang tulus kepada pelanggan dengan selalu 

berupaya untuk memahami keinginan konsumen, memahami 

kebutuhan pelanggan. 

 

4. Lokasi 
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Lokasi adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Lokasi strategi 

menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu 

usaha. Lokasi usaha juga akan berhubungan dengan efisiensi transportasi, sifat 

bahan baku atau sifat produknya, dan kemudahannya mencapai konsumen. 

Lokasi juga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen dan juga keamanan 

pemilik usaha. Menurut Kotler (2008:51) “Salah satu kunci menuju 

kesuksesan adalah lokasi, lokasi dimulai dengan memilih komunitas”. Dalam 

hal ini ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu:   

1. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan): apabila keadaannya

seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya

memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau,

dengan kata lain harus strategis.

2. Pemberi jasa mendatangi konsumen: dalam hal ini lokasi tidak terlalu

penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa  harus

tetap berkualitas.

3. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: berarti

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti

telepon, komputer, atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak

penting selama komunikasi antara kedua pihak terlaksana dengan baik.
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2.3  Kerangka Berpikir 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 
Sumber : Data diolah (2018) 
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