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BAB III 
KERANGKA PENELITIAN 

 
 

3.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian 

terdahulu, dan landasan teori yang ada beserta hubungan antar variabelnya 

maka dapat digambarkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah 

pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan, faktor 

masalah yang telah diindentifikasi melalui proses  wawancara, observasi  dan  

survey (Kuncoro, 2009:52).  

  Berikut ini akan ditampilkan bagan yang memuat pemaparan mengenai 

kerangka pemikiran pada penelitian ini: 
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Latar Belakang 

Masalah Penelitian 
 
1.  Apakah bukti fisik (tangible) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint? 
2.  Apakah kehandalan (reliability) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint? 
3.  Apakah daya tanggap (responsibility) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint? 
4.  Apakah jaminan (assurance) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint? 
5.  Apakah empati (empathy) mempengaruhi kepuasan keputusan pembelian menggunakan percetakan 

digital online di TPSprint? 
	  

Penelitian Terdahulu 
 
1. Mohammad Shoki Md Ariff et al., (2012) 

mengemukakan bahwa ada pengaruh 
antara information quality, qiuck and details 
dan privaci/security terhadap perilaku 
pembelian konsumen.  

2. Weerawit Lerrthaitrakul and Vinai 
Panjakajornsak, (2014) menyimpulkan 
bahwa reliability, responsiveness dan 
assurance memiliki pengaruh terhadap 
perilaku pembelian konsumen.  

3. Thompson dan Ginting (2012) 
mengemukakan bahwa dimensi reliability 
dan responsiveness memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen.  

Landasan Teori 
 

1.  Kualitas layanan merupakan hasil dari 
proses evaluasi dimana konsumen 
mambandingkan harapan mereka terhadap 
produk atau jasa yang mereka terima 
(Gronroos dalam Apriyani, 2013:4). 

2. Dalam model SERVQUAL (Service Quality) 
yang dikembangkan oleh Parasuraman, 
Zeitthalm, dan Beryy, kualitas layanan 
dapat diukur dengan menggunakan lima 
indikator: tangible, reliability, 
responsiveness, assurance, empathy. 

3.  Keputusan pembelian adalah suatu 
keputusan seorang konsumen saat 
konsumen tersebut memilih salah satu dari 
beberapa alternatif pilihan produk atau jasa 
yang dapat dikonsumsi. (Schiffman dan 
Kanuk dalam Widagdo, 2011:3). 

Hipotesis 
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Gambar 3.1 
Kerangka Pemikiran 
 

3.2. Model Analisis 

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dibentuk model analisis dari 

penelitian ini, dimana terdapat enam variabel yaitu variabel independen yaitu 

variabel kualitas layanan yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, 

assurance, empathy dan variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

konsumen menggunakan percetakan digital online di TPSprint. 

Model analisis yang merupakan jaringan hubungan antar variabel dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 
Model Analisis Antar Variabel 
 

 3.3.  Hipotesis 
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   Penelitian yang dilakukan oleh Thompson dan Ginting (2012) 

menyimpulkan bahwa secara simultan kualitas layanan jasa memiliki pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. Sementara hasil yang lain 

menyebutkan bahwa kualitas layanan jasa pada dimensi reliability dan 

responsiveness yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sementara itu, dimensi kualitas layanan yang lain terdiri atas 

tangible, assurance dan emphaty disimpulkan memiliki pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian.  

  Kualitas merupakan senjata bagi perusahaan agar dapat memenangkan 

persaingan, dimana hampir semua perusahaan berlomba-lomba meningkatkan 

layanan agar dapat memenuhi harapan para pelanggan. Keputusan konsumen  

dalam membeli dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dari segi 

kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kualitas layanan yang 

diberikan oleh perusahaan adalah berbagai kemudahan yang diberikan oleh 

perusahaan terhadap konsumennya baik dari segi fisk maupun non-fisik. Setiap 

perusahaan akan melengkapi fasilitas layanan yang diberikan untuk menarik 

minat para calon konsumen dalam melakukan pembelian.  

   Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu jasa yang 

diharapkan (expected service) dan jasa yang dirasakan (perceived service). 

Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi penyedia jasa melainkan dari sudut pandang atau 

persepsi pelanggan. Baik buruknya kualitas layanan jasa menjadi tanggung 

jawab seluruh bagian organisasi perusahaan. Oleh sebab itu, baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi 
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harapan pelanggannya secara konsisten (Tjiptono, 2011).     

  Pemasaran sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi  

pelanggan dan membangun hubungan  yang  kuat  dengan  pelanggan,  dengan 

tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya (Kotler dan 

Armstrong, 2012:6). Karakteristik yang paling  penting dalam membangun  suatu  

hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan pemberian kualitas 

layanan yang baik. Lewis dan Booms (dalam Tjiptono, 2011:59) mendefinisikan 

kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan  

mampu  sesuai  dengan  ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, baik tidaknya  

kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam  

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. Dengan pemberian  kualitas 

layanan yang baik, maka pelanggan akan menggantungkan dirinya pada pihak 

tersebut dan pelanggan akan mempunyai komitmen dalam hubungan tersebut 

sehingga memberikan nilai bagi perusahaan. Kotler dan Armstrong (2012:172) 

menyatakan bahwa keputusan pembelian merupakan hasil dari suatu proses 

yang terdiri dari lima tahap: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

faktor, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dalam teori oleh 

Parasuraman (dalam Lupiyoadi, 2009:151), mengemukakan lima faktor dalam  

menentukan kualitas pelayanan adalah: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati. 

   Dari teori yang dikemukakan maka pemenuhan akan semua aspek yang 

ada pada kualitas layanan jasa yang terdiri atas bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati seharusnya dapat memberikan nilai tambah yang 

diharapkan oleh konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian 

suatu jasa.  
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   Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

H1:  Bukti fisik berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint. 

H2:  Kehandalan berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint. 

H3:  Daya tanggap berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint. 

H4:  Jaminan berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint. 

H5:  Empati berpengaruh terhadap keputusan pembelian menggunakan 

percetakan digital online di TPSprint. 

 

 

 


