
 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 
 

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu 

hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat 

memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable 

yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang 

baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian 

tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan 

penelitian yang baik, terararh dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. 

Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung 

penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang 

dilakukan dapat di pertahankan kebenaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Kerangka Teoritis 

Latar Belakang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini dan dimasa yang akan datang dan dengan 

semakin banyaknya jumlah penduduk, maka tingkat kompleksitas yang ada di masyarakat akan 

semakin tinggi. Kebutuhan akan pelayanan psikologi akan menjadi sebuah tren untuk dapat 

membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisa 

pengaruh dari dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada biro psikologi. 

1. Apakai tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita? 

2. Apakah emphaty memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita? 

3. Apakah assurance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita? 

4. Apakah responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada biro psikologi Cahyaning Perwita? 

5. Apakah reliability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

biro psikologi Cahyaning Perwita? 

Landasan Teori: 

Kualitas Layanan: menurut Tjiptono (2005) 

mengatakan bahwa definisi kualitas jasa 

berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Lovelock (2010) 

mengemukakan tentang dimensi kualitas 

layanan yaitu tangibles, emphaty, assurance, 

responsiveness, dan reliability. 

Kepuasan Konsumen: Tjiptono (2005) 

mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Penelitian Terdahulu: 

1. Olsen et al (2013) “Turning customer 

satisfaction measurements into action” 

2. Kuo et al. (2009) yang berjudul “The 

relationships among service quality, 

perceived value, customer satisfaction, 

and post-purchase intention in mobile 

value-added services” 
3. Janahi & Almubarak (2017) “The impact of 

customer service quality on customer 

satisfaction” 

4. Alhkami & Alarussi (2016) “Service Quality 

Dimension and Customer Satisfaction in 

Telecomunication Companies” 

5. Tomy & Untarini (2014) “Pengaruh Dimensi 

Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan” 

Hipotesis 

Analisa Data 

Pembahasan 

Kesimpulan 
Gambar 3.1: Kerangka Teoritis 



 

3.2. Model Analisis 

Pada penelitian ini, terdapat lima variabel bebas yaitu tangibles (X1), empathy 

(X2), assurance (X3), responsiveness (X4), dan reliability (X5) serta satu variabel 

terikat yaitu kepuasan konsumen (Y). Penelitian ini menggunakan gambaran 

model analisis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Model Analisis 

 

3.3. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, dan model analisis diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Tangibles memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro Cahyaning Perwita. 

H2: Empathy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

H3: Assurance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 
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H4: Responsiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

H5: Reliability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada biro psikologi Cahyaning Perwita. 

 

 

 


