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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sebagai 

bimbingan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berikut adalah penelitian 

terdahulu :  

Wusko (2014) melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui adakah 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengguna jasa pada rumah sakit 

umum daerah Bangil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel bukti langsung (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan 

(X4), dan empati (X5) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pengguna jasa (pasien) (Y). Keterkaitan penelitian penulis dengan 

penelitian tersebut adalah kesamaan penelitian yang memiliki faktor-faktor kualitas 

layanan yang mempengaruhi  kepuasan konsumen.   

Arokiasamy (2013) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji 

dampak dari dimensi kualitas pelayanan pada kepuasan konsumen penyedia 

layanan telekomunikasi seluler di Malaysia. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis faktor dengan jumlah responden 225 pengguna provider 

GSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi kualitas 5 Layanan 

dipengaruhi secara positif kepuasan pelanggan dalam hal loyalitas dan sikap. 



8 
 

Korelasi penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah kesamaan meneliti 

kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen.  

Al-Azzam, (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

hubungan antara tangibility, reliability, responsiveness, empathy, security, and 

customer statisfaction di Bank Arab. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 400 responden dengan metode 

convience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas 

pelayanan, konsumen akan merasa lebih puas. Dimensi kualitas pelayanan 

memainkan peran penting dalam persamaan ini. Dimensi ini adalah bukti langsung, 

kehandalan, tanggap, empati, dan keamanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa lima faktor ini telah mempengaruhi secara positif kepuasan pelanggan. 

Korelasi penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah kesamaan meneliti 

kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen.  

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Kepuasan Konsumen 

Menurut Rahayu (2015), kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kinerja suatu produk atau 

jasa dengan harapan-harapannya. Konsumen akan merasa puas jika kinerja produk 

atau jasa tersebut sebanding dengan harapan konsumen. Namun, jika kinerja dari 

produk atau jasa tersebut di bawah harapan konsumen, maka konsumen pun akan 

merasa kecewa terhadap produk atau jasa tersebut.  
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Menurut Isyanto, et al (2012) kepuasan konsumen didefinisikan sebagai 

kesatuan sikap yang di tunjukan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka 

memperoleh dan menggunakannya. Menurut Yadi (2015) terdapat beberapa 

indikator untuk mengetahui kepuasan konsumen sebagai berikut : (1) Konfirmasi 

harapan, perasaan senang konsumen terhadap kinerja produk atau jasa dengan 

harapan yang dinginkan. (2) Minat pembelian ulang, konsumen akan melakukan 

pembelian ulang di waktu yang akan datang. (3) Ketersediaan untuk 

merekomendasi, konsumen akan bersedia melakukan rekomendasi kepada calon 

konsumen lainnya.  

2.2.2 Kualitas Layanan 

Rahayu  (2015) menyusun dimensi pokok yang menjadi faktor utama penentu 

kualitas pelayanan jasa sebagai berikut: (1). Keandalan yaitu kemampuan 

perusahaan untuk mewujudkan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan 

melakukan jasa cuci mobil sesuai waktu yang disepakati. (2) Daya tanggap yaitu 

berkaitan dengan ketersediaan dan kemampuan perusahaan untuk membantu para 

konsumen dan merespon permintaan konsumen dalam mengatur jadwal cuci. (3) 

Jaminan yaitu perusahaan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan percaya 

konsumen terhadap perusahaan. Jaminan juga berarti bahwa karyawan perusahaan 

selalu bersifat sopan dan menguasai keterampilan dalam perusahaan. (4) Empati 

yaitu perusahaan dapat mengerti keinginan konsumen, dalam arti permintaan jam 

cuci dan perusahaan selalu memperlakukan konsumen secara sopan dan penuh 

perhatian. (5) Bukti fisik yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan atau perlengkapan, 

dan penampilan karyawan. Memiliki peralatan yang lengkap dan sesuai dengan jasa 
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yang ditawarkan. Dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat dipergunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan jasa. 

2.2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis 

2.2.3.1 Hubungan Keandalan Terhadap Kepuasan Konsumen  

Menurut Yadi (2015) keandalan adalah kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dan terpercaya. Perusahaan 

memberikan layanan jasa yang sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melakukan 

jasa sesuai dengan waktunya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Al-

Azzam (2015) menunjukan keandalan memiliki tingkat yang tertinggi dari faktor-

faktor lainnya. Hasil menyebutkan bahwa faktor keandalaan jasa tersebut 

berpengaruh dalam kepuasan konsumen. Dalam perusahaan Parani Car Wash hal 

yang berhubungan dengan keandalan adalah bagaimana kemampuan perusahaan 

untuk mewujudkan pelayanan yang handal dan ketepatan jasa cuci sesuai dengan 

waktu yang ditentukan.  

H1 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara keandalan terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car Wash. 

2.2.3.2 Hubungan Daya Tanggap Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Wusko (2014) daya tanggap adalah keinginan perusahaan untuk 

membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap, serta cepat 

terhadap keinginan konsumen. Unsur daya tanggap sangat penting untuk 

konsumen, konsumen saat ini menuntut dapat diberikan layanan yang singkat dan 

cepat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Wusko (2014) menunjukan 
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daya tanggap terbukti secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini berarti karyawan tanggap dan tulus mendengarkan 

keluhan konsumen. Dalam perusahaan Parani Car Wash daya tanggap ini 

merupakan aspek yang mempengaruhi bagaimana perusahaan bisa 

merespondengan cepat dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen.  

H2 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara daya tanggap terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car Wash.  

2.2.3.3 Hubungan Jaminan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Yadi (2015) jaminan adalah pengetahuan, kompetensi, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya dan resiko 

konsumen. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wusko (2014) 

menunjukan jaminan terbukti secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini berarti karyawan rumah sakit dalam memberikan 

pelayanan mengetahui kondisi secara cermat. Penerapan jaminan dalam perusahaan 

Parani Car Wash adalah bagaimana karyawan dapat memberikan pelayanan yang 

aman dari bahaya dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan Parani Car Wash 

terhadap konsumen.  

H3 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara jaminan terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car Wash. 
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2.2.3.4 Hubungan Empati Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Isyanto, et al (2012) empati adalah bagaimana karyawan 

berkomunikasi secara ramah dan sopan kepada konsumen, kemudian bagaimana 

karyawan tersebut dapat memahami apa yang dibutuhkan seorang konsumen. 

Karyawan juga dituntut untuk peduli secara personal terhadap konsumen. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan Arokiasamy (2013) menunjukan 

bahwa empati terbukti secara parsial ada pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Dalam penelitian tersebut empati menempati urutan pertama 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Penerapan empati dalam 

perusahaan Parani Car Wash adalah bagaimana karyawan dapat peduli dengan apa 

yang dibutuhkan konsumen, misalnya dalam hal penetapan jadwal cuci. Dan 

bagaimana kesopanan dan keramahan karyawan terhadap konsumen Parani Car 

Wash.  

H4 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara empati terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car wash. 

2.2.3.5 Hubungan Bukti Fisik Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Rahayu (2015) bukti fisik adalah penampilan fisik, perlengkapan, 

dan penampilan karyawan. Bukti fisik adalah kebersihan dan kerapian karyawan 

tersebut. Selain unsur itu kelengkapan dan kesiapan perlengkapan jasa cuci mobil 

tersebut termasuk dalam bukti fisik. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di 

lakukan Wusko (2014) menunjukan bukti fisik terbukti secara parsial ada pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini bukti fisik adalah 
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fasilitas dan kebersihan ruangan pada RSUD Bangil. Bukti fisik yang dimiliki 

perusahaan Parani Car Wash adalah bagaimana kelengkapan peralatan jasa cuci 

tersebut, apakah alat-alat yang dimiliki sesuai dengan penggunaan dan layak untuk 

digunakan. Selain itu bagaimana kerapian yang dimiliki karyawan dan kebersihan 

karyawan tersebut. Kerapian dan kebersihan karyawan termasuk dapat 

meningkatkan nilai bukti fisik tersebut.  

H5 : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara bukti fisik terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car Wash.  

2.3 Model Analisis 
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Gambar 2.1 Model Analisis 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar: 2.2 kerangka konseptual 

Landasan Teori: 

1. Kepuasan konsumen  

Menurut Rahayu (2015), kepuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan 

antara kinerja suatu produk atau jasa dengan 

harapan-harapannya.  

 

2. Kualitas layanan 

Menurut rahayu (2015) kualitas layanan 

terdiri dari lima unsur yaitu keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati, dan bukti 

langsung.  

Penelitian terdahulu: 

1. Wusko, A. U. (2014). Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pengguna Jasa Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Bangil 

Kabupaten Pasuruan. Jurnal Ketsa 

Bisnis Vol.1 No.1, 15-27. 

2. Al-Azzam, A. f. (2015). The Impact of 

Service Quality Dimensions on 

Customer Satisfaction: A Field Study 

of Arab Bank in Irbd City, Jordan. 

European Journal of Bussiness and 

Management Vol.7 No.15, 45-54. 

3. Arokiasamy, A. R., & Abdullah, a. G. 

(2013). Service Quality and Customer 

Satisfaction in the Celluar 

Telecommunication Service Provider 

in Malaysia. International Refereed 

Research Journal Vol. IV, 1-9. 

1.  

Rumusan Masalah:  

1. Apakah keandalan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash? 

2. Apakah daya tangggap berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash? 

3. Apakah jaminan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash? 
4. Apakah empati berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car wash? 

5. Apakah bukti langsung berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Parani Car Wash? 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Latar Belakang:  

Parani Car Wash adalah jasa cuci mobil dan motor panggilan. Parani Car Wash sudah bergerak dari tahun 2014. 
Selama berjalannya perusahan, beberapa konsumen mengeluhkan kualitas layanan yang belum sesuai dengan 

harapan, karena keluhan tersebut, maka penulis melakukan pelitian tentang pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen Parani Car Wash.  

Analisis Data 

 

Kesimpulan 

 

 

Pembahasan 

 


