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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1       Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan latar belakang, tujuan, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, serta penelitian terdahulu dari penelitian ini, maka dengan 

demikian peneliti dapat membentuk kerangka konsep penelitian yang 

digambarkan pada gambar 3.1. sebagai berikut: 
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Latar Belakang Masalah
Mengetahui Tingkat Kepuasan Pelanggan di PT. BKI (Persero)

Rumusan Masalah

1.   Apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap citra BKI?

2.   Apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan BKI ?
3.   Apakah ada pengaruh citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan BKI ? 

Penelitian Terdahulu
1. Jaroslav Dadoa et al :Uji Empirik 
Hubungan antara Kualitas  Pelayanan, 
Kepuasan dan Niat perilaku (loyalitas) dalam 
Manajemen pendidikan Tinggi (2011).

2.Gudlaugsson dan Eystinsson : Hubungan 
Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Loyalitas 
Pelanggan di Perguruan Tinggi (2012).

3. Nyoman Rinala : Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Akademik terhadap Kepuasan 
dan Loyalitas Mahasiswa di Sekolah Tinggi 
Pariwisata Nusa Dua Bali (2013).

4. Maoureen Margaretha :Studi Mengenai 
Loyalitas Pelanggan pada Divisi Asuransi 
Kumpulan AJB Bumiputera 1912 (Studi 
kasus di Jawa Tengah) (2004).

5. Diah Sugandini  :Anteseden Loyalitas 
Konsumenpada Industri Perhotelan, studi 
pada Hotel Berbintang di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (2003)

Landasan Teori
1. Howard dan Sheth (1969)  
    mendefiniskan tentang  
    Kepuasan Pelanggan
2. Zeithaml (2000)mendefinisikan 
    tentang Kualitas Layanan
3. Kotler (2000) mendefinisikan 
    tentang Citra Perusahaan 

HIPOTESIS

ANALISIS DATA

KESIMPULAN & 
SARAN

Sumber : Data
Penulis 2018

PEMBAHASAN

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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3.1.1 Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan 

H1

Gronroos dalam Jasfar (2005) mendefinisikan citra perusahaan sebagai 

representasi penilaian dari konsumen, baik yang potensial maupun yang kecewa. 

Penilaian konsumen ini berbeda – beda baik antar individu maupun antar 

kelompok. Terdapat banyak perkembangan sistem pengetahuan untuk 

menginterprestasikan persepsi mereka tentang perusahaan khususnya berkaitan 

dengan pelayanan. 

 : Kualitas layanan secara langsung berpengaruh signifikan 

terhadap citra perusahaan. 

Bei dan Chao (2001) menemukan bukti bahwa kualitas layanan 

merupakan hal yang mendasar untuk memotivasi terwujudnya kepuasan 

pelanggan. Caruana (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas 

layanan memberikan pengaruh yang signikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Kualitas layanan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap citra 

perusahaan dapat diterima. Semakin bagus kualitas layanan yang diberikan oleh 

perusahaan maka semakin bagus pula citra perusahaan tersebut. 

3.1.2 Kualitas Layanan dan Kepuasan Pelanggan 

H2 : 

Gronroos dalam Jasfar (2005) mendefinisikan citra perusahaan sebagai 

representasi penilaian dari konsumen, baik yang potensial maupun yang kecewa. 

Penilaian konsumen ini berbeda – beda baik antar individu maupun antar 

kelompok. Orang – orang mengembangkan sistem pengetahuan untuk 

menginterprestasikan persepsi mereka tentang perusahaan khususnya berkaitan 

Kualitas Layanan secara langsung berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 
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dengan pelayanan. Flavian (2005) menyimpulkan bahwa citra perusahaan 

memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen.  

Tingkat kualitas layanan tidak hanya dinilai dari sudut pandang 

perusahaan tetapi harus dipandang dari sudut penilaian pelanggan. Kepuasan 

dari sisi konsumen dipandang baik apabila memenuhi apa yang diharapkan oleh 

konsumen sebaliknya kualitas layanan akan dipersepsikan buruk apabila tidak 

memenuhi harapan konsumen.  

3.1.3 Citra Perusahaan dan Kepuasan Pelanggan     

H3 : 

Johnson, D dan Kent Grayson (2005) menemukan bukti bahwa citra 

perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Citra Perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Citra perusahaan adalah hal yang penting dalam mencapai kepuasan 

pelanggan. Citra perusahaan yang kuat mampu membendung pengaruh negatif 

terhadap perusahaan sehingga dapat menjaga konsumen agar tidak berpaling ke 

kompetitor lain. Dengan meningkatkan citra perusahaan melalui reputasi 

perusahaan, physical image dan public relation dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

3.2      Model Analisis 

Model analitis dalam penelitian ini digambarkan pada gambar 3.2 

KUALITAS LAYANAN (X1)

CITRA PERUSAHAAN (X2)

KEPUASAN PELANGGAN (Y)H1

H2

H3

Gambar 3.2 Model Analitis 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Kualitas layanan signifikan berpengaruh terhadap citra PT. BKI. 

2. Kualitas layanan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT.   

    BKI. 

3. Citra perusahaan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT.  

    BKI . 

 

 


