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BAB III 
KERANGKA PENELITIAN  

3.1. Kerangka Pikir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  Gambar 3.1 Kerangka Pikir 
  

 

Latar Belakang :   Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik mengumumkan 316 proyek 
Konstruksi pada tahun anggaran 2014 dengan nilai proyek mulai 247,54 juta hingga 6,24 Milliar  Dengan jumlah dan nilai proyek tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik selaku pengguna jasa konstruksi dalam tahun anggaran 
2014 sangat proaktif dalam memperhatikan kualitas pekerjaan yang diberikan oleh penyedia jasa konstruksi.  Hasil evaluasi rekanan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah bagian Perlengkapan menunjukkan CV. BSHB mengalami penurunan nilai 
sebesar 68,86% dalam 1 (satu) tahun terakhir dalam kegiatan anggaran belanja Sekretariat Daerah periode Tahun 2012-2013.  Passing Grade yang ditentukan dalam evaluasi tersebut adalah 70, hasil evaluasi pada tahun tahun kegiatan anggaran 2013 tidak mencapai 
passing grade tersebut (48,94).  Hasil evaluasi tersebut mendukung fakta perusahaan mengalami penurunan volume dan omset pelaksanaan proyek mencapai 39,36%  Dari fakta pendahuluan diatas perlu dilakukan penelitian apakah Service Quality (SERVQUAL) yang diberikan penyedia jasa mempengaruhi 
perceived service quality pengguna jasa   

Landasan Teori :   Tangible adalah kemampuan suatu perusahaan 
dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 
eksternal. (Wilson 2009 : 14)  Reability adalah kemampuan perusahaan untuk 
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 
secara akurat dan terpercaya (Wilson 2009 : 14)  Responsiveness, adalah suatu kemampuan untuk 
membantu dan memberi pelayanan yang cepat 
(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 
penyampaian informasi yang jelas. (Wilson 2009 : 
15)  Assurance, adalah  pengetahuan, 
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 
perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 
para pelanggan kepada perusahaan. (Wilson 
2009 : 15)  Emphaty adalah memberikan perhatian yang tulus 
dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 
kepada para pelanggan dengan berupaya 
memahami keinginan konsumen. (Wilson 2009 : 
15) 

Studi Terdahulu :   Gunarathne (2014) 
Assurance (x4) satu dari lima dimensi SERVQUAL memiliki 
hubungan negatif terhadap kepuasan pelanggan (Y), Tangibility 
(x1), Reliablity (x2), Responsiveness (x3), dan Empathy (x5) 
memiliki hubungan yang poisitif terhadap kepuasan pelanggan (Y) 
dalam industri perhotelan di Srilanka.  Asogwa (2014)  
Lima dimensi SERVQUAL (X) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Expected Service (Y) pengguna fasilitas perpustakaan di 
negara berkembang.  Adat, Noel, dan Penceliah (2014) 
Gender  (x1) dan Age (x2) berpengaruh signifikan terhadap 
SERVQUAL statement  (Y)  Milan, Silva, Bebber,  dan Toni (2014) 
Responsiveness (x3), Assurance (x4) dan Empathy (x5) 
berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Penyedia Jasa konstruksi 
di Brasil (Y)  Kumar dan Mishra (25 Maret 2014) 
Realibility (x1), Reponsiveness (X3) dan Assurance (x4) 
berpengaruh signifikan terhadap persepsi pelanggan (Y)  
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Rumusan Masalah :  
1. Apakah ada pengaruh secara parsial tangibles (wujud/fisik) penyedia jasa terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ?  
2. Apakah ada pengaruh secara parsial reliability (kehandalan) penyedia jasa terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ?  
3. Apakah ada pengaruh secara parsial responsiveness (ketanggapan) penyedia jasa terhadap perceived service quality pengguna jasa di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ?  
4. Apakah ada pengaruh secara parsial assurance (jaminan) penyedia jasa terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ? 
5. Apakah ada pengaruh secara parsial empathy (perhatian) penyedia jasa terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik ? 
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Gambar 3.2 Model Analisis 
 3.2. Hipotesis  
1. H-1  : Tangibles penyedia jasa secara parsial memiliki pengaruh 

terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. 

2. H-2  : Reliability penyedia jasa secara parsial memiliki pengaruh 
terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten  Gresik. 

3. H-3 : Responsiveness penyedia jasa secara parsial memiliki pengaruh 
terhadap perceived service quality pengguna jasa di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. 

4. H-4 : Assurance penyedia jasa secara parsial memiliki pengaruh 
terhadap perceived service quality pengguna jasa di dalam lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. 

5. H-5 : Emphaty penyedia jasa secara parsial memiliki pengaruh 
terhadap perceived service quality pengguna jasa di dalam lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. 
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