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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PT Pos Indonesia 

2.1.1 Sejarah PT Pos Indonesia 

Sebelum tahun 2000 kantor pos adalah suatu tempat yang 

tidak sepi karena pada jaman dulu kantor pos adalah tempat yang 

banyak digunakan oleh orang-orang untuk mengirimkan surat 

kepada sanak keluarga yang berada di tempat yang agak jauh. Tapi 

kini kantor pos sudah berbeda, tidak seramai seperti dulu. Apalagi 

jika bukan karena dampak ponsel yang sanggup menggantikan 

peran surat-menyurat dengan keunggulan telepon dan SMS-nya. 

Sekarang orang-orang lebih memilih menggunakan ponsel yang 

tentunya lebih praktis untuk sekedar berkirim kabar dengan sanak 

keluarga. Bahkan sekarang kuis-kuis yang sering diadakan di 

televisi kini lebih sering menggunakan sistem SMS, padahal dulu 

paling sering menggunakan kartu pos yang dikirimkan ke alamat 

redaksi. Penggunaan kotak pos pun kini mungkin hanya sebagai 

pajangan, karena memang sangat sedikit sekali orang yang 

mengunakan kotak pos yang tersebar di berbagai kota di indonesia. 

Padahal pada jaman dahulu, kotak-kotak pos itu sangat berharga.  

Jawatan PTT Republik Indonesia berdiri secara resmi pada 

tanggal 27 September 1945 setelah dilakukan pengambilalihan 
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Kantor Pusat PTT di Bandung oleh Angkatan Muda PTT (AMPTT) 

dari pemerintahan militer Jepang. Dalam peristiwa tersebut gugur 

sekelompok pemuda anggota AMPTT dan tanggal tersebut menjadi 

tonggak sejarah berdirinya Jawatan PTT Republik Indonesia dan 

diperingati setiap tahun sebagai Hari Bakti PTT dan yang 

kemudian menjadi Hari Bakti Parpostel.  

Perubahaan status jawatan PTT terjadi lagi menjadi 

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 Tahun 1961. Agar 

diperoleh kebebasan bergerak yang lebih luas dalam 

mengembangkan usaha, PN Postel dipecah menjadi dua badan 

usaha yang berbeda, masing-masing PN Pos dan Giro dan PN 

Telekomunikasi berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PP No. 30 

Tahun 1965. 

Status PN Pos dan Giro diubah menjadi Perum Pos dan 

Giro berdasarkan PP No. 9 Tahun 1978. Sehubungan dengan 

terjadinya perubahan-perubahan dalam iklim usaha, status sebagai 

Perum disempurnakan khususnya yang menyangkut tata cara 

pembinaan dan pengawasan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1984. 

Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan 

penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang 

lebih fleksibel dan dinamis agar mampu mengembangkan 

pelayanan yang lebih baik. Perubahan status Perum Pos dan Giro 
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menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) dilaksanakan berdasarkan PP 

No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995. 

(http://www.indonesianewsonline.com/prangko/stamps/zaman.htm) 

2.1.2 Visi dan Misi PT Pos Indonesia 

1. Visi  

2009 – 2010   :    Integrated mail, logistic & financial service           

infrastructure. 

2011 – 2013   :  Indonesia’s leader in the mail logistics and 

financial services. 

2014 - 2018   :  ASEAN Champion of Postal Industries. 

2. Misi  

Pos Indonesia menyediakan solusi handal dalam mail, 

logistik dan jasa keuangan dengan menggunakan jejaring 

bisnis dan infrastruktur terluas dan terpadu serta 

mengembangkan hubungan kolaboratif. 

(http://www.indonesianewsonline.com/prangko/stamps/zaman.htm) 

 

2.2 Perilaku Konsumen 

Banyak pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para 

ahli, salah satunya Engel dan kawan–kawan (Umar, 1999) yang mengatakan 

bahwa perilaku konsumen merupakan suatu tindakan langsung dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. 
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Menurut Sumarwan (2003) adalah semua kegiatan, tindakan serta 

proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum 

membeli ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa 

setelah melakukan hal – hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai interaksi dinamis antar pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian 

disekitar kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. Paling tidak ada tiga ide penting dalam definisi diatas  

a. Perilaku konsumen adalah dinamis 

b. Interaksi antara pegaruh dan kognisi, dan kejadian disekitar. 

c. Melibatkan pertukaran. 

            Pemasaran merupakan fungsi manajemen yang menyangkut semua 

kegiatan komersial perusahaan, teknik–teknik pemasaran modern seperti 

riset pemasaran. Metode statistik untuk ramalan omset penjualan serta 

aplikasi pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Pemasaran sebagai 

fungsi manajemen, mempunyai tujuan mencapai penjualan barang secara 

efektif, dengan jalan melihat ke masa depan, menemukan konsumen beserta 

kebutuhan serta mengusahakan barang atau jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan itu. Oleh karena itu, studi tentang perilaku konsumen akan 

menentukan tercapainya tujuan pemasaran. Studi perilaku tersebut akan 

menentukan terhadap produk yang akan di hasilkan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen ini. 
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Perilaku konsumen adalah tindakan – tindakan individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan 

jasa termasuk proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan 

tersebut (Engel et aal, 1997) para ahli perilaku konsumen membuat model 

pendekatan untuk menganalisis proses pembelian. 

Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang langsung dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses kebutuhan yang mendahului dan menyusuli tindakan 

tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu 

faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas 

sosial, kelompok sosial dan referensi serta keluarga. Faktor yang lain adalah 

faktor psikologis yang terdiri atas motifasi, persepsi, proses belajar, 

kepercayaan dan sikap. 

 

2.3 Kepuasan Konsumen 

Kotler (2000) menyebutkan kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (hasil) suatu produk dengan harapannya. Kepuasan adalah semacam 

langkah perbandingan antara pengalaman dengan hasil evaluasi, dapat 

menghasilkan sesuatu yang nyaman secara rohani, bukan hanya nyaman 

secara rohani, bukan hanya nyaman karena dibayangkan atau harapan. 

Kepuasan konsumen menurut Zeithaml dalam Erida (2009) akan 

dipengaruhi oleh fitur spesifik dari produk atau jasa dan persepsi terhadap 
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kualitas. Kualitas jasa pada dasarnya menggambarkan sejauh mana jasa 

yang dirasakan pelanggan dapat memenuhi harapan mereka. Kualitas 

merupakan elemen dominan dalam evaluasi yang dilakukan pelanggan. 

Dalam kasus dimana jasa yang ditawarkan adalah kombinasi dengan produk 

fisik, kualitas jasa penting dalam menentukan kepuasan pelanggan. 

Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, 

maka pelanggan akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, 

pelanggan akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan 

akan sangat puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa 

lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan 

saingannya. Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif 

terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan.  

Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan harus 

menciptakan dan mengelola suatu system untuk memperoleh pelanggan 

yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya. 

Pada umumnya program kepuasan pelangggan meliputi kombinasi dari 

tujuh elemen utama, yakni (Tjiptono, 2007): 

1. Barang dan jasa berkualitas  

perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. 
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2. Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalhupaya 

menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan. 

3. Program promosi loyalitas 

Program loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dan pelanggan. 

4. Fokus pada pelanggan terbaik 

Sekalipun program promosi loyalitas beraneka ragam bentuknya, 

namun semuanya memiliki kesamaan pokok dalam hal fokus pada 

pelanggan yang paling berharga. Program-program semacam itu 

berfokus pada 20% dari pelanggan yang secara rutin mengkonsumsi 

80% dari penjualan. 

5. Sistem penanganan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan 

harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar-

benar berfungsi sebagaimana mestinya sejak awal. Baru setelah itu, jika 

ada masalah, perusahaan segera berusaha memperbaikinya lewat sistem 

penggunaan komplain. Jadi, jaminan kualitas harus mendahului 

penanganan komplain. 

6. Unconditional Guarantees 

Unconditional Guarantees dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 

program kepuasan pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang 
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disampaikan kepada para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang 

dapat diharapkan akan mereka terima. 

7. Program pay for performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya 

dukungan sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak 

perusahaan yang berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan 

berkewajiban memuaskan mereka, karyawan juga harus dipuaskan 

kebutuhannya. 

 

2.4 Pelayanan 

Menurut Kotler (2000) pelayanan merupakan setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut 

Umar (2003) pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang 

diberikan kepada orang lain disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi 

segala kebutuhan mereka. 

Menurut Payne (2000) pelayanan adalah rasa menyenangkan atau 

tidak menyenangkan yang oleh penerima pelayanan pada saat memperoleh 

pelayanan. Payne juga mengatakan bahwa pelayanan pelanggan 

mengandung pengertian: 

1. Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk 

menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan. 
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2. Ketepatan waktu dan reliabilitas penyampaian jasa kepada pelanggan 

sesuai dengan harapan mereka. 

3. Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang terpadu 

untuk menyampaikan produk-produk dan jasa tersebut sedemikian rupa 

sehingga dipersepsikan memuaskan oleh pelanggan dan merealisasikan 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

4. Total pesanan yang masuk dan seluruh komunikasi dengan pelanggan. 

5. Penyampaian produk kepada pelanggan tepat waktu dan akurat dengan 

segala tindak lanjut serta tanggapan keterangan yang akurat. 

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang 

mereka terima. Kualitas layanan merupakan pemenuhan dari harapan 

konsumen atau kebutuhan konsumen yang membandingkan antara hasil 

dengan harapan dan menentukan apakah konsumen sudah menerima 

layanan yang berkualitas (Mulyono, 2008 dalam Scheuning, 2004). Apabila 

terjadi tuntutan dari para konsumen maka konsumen berharap perusahaan 

dapat memberikan pelayanan berupa jawaban yang diberikan secara ramah, 

cepat, dan tepat. Untuk produk yang membutuhkan jasa pelayanan fisik, jasa 

pelayanan menjadi komponen yang kritis dari nilai (Mulyono,2008 dalam 

Douglas, 1992). 

Menurut Liu (2005) terdapat hubungan yang signifikan antara 

kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan disetiap tingkat pemisahan 

dari indikasi selanjutnya bahwa masing-masing sub divisi yaitu mengambil 
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pengertian sebagai aspek penting dari kualitas pelayanan. Fornell (1992) 

dalam Andersson dan Lindestad (1998), dengan studinya mengenai 

konsumen di Swedia membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kualitas 

yang dirasakan dan kepuasan. Pelayanan yang berkinerja tinggi adalah 

pelayanan yang mampu melebihi harapan dari konsumen. Cronin dan 

Taylor (1994) membuktikan bahwa kepuasan konsumen ditentukan oleh 

penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Cronin dan 

Taylor (1992) menemukan adanya hubungan yang kuat dan positif antara 

kualitas layanan keseluruhan dan kepuasan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pemasaran merupakan suatu aktivitas yang berorientasi pada pasar dan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga 

akhirnya akan memberikan keberhasilan bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuan. 

 

2.5 Kualitas Jasa 

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh 

suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta 

tidakmenghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin dan 

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik (Kotler, 2000). 

 

 

 

Analisis Tingkat Kepuasan..., Nur Fadkur Rohman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2011



19 
 

Menurut (Kotler, 2000) ada lima determinasi kualitas jasa yaitu : 

1. Kehandalan (Reliability) 

Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dengan 

segera untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan 

2. Daya tangkap (Responsiveness) 

Yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan atau konsumen untuk 

memberikan jasa dengan cepat dan tanggap. 

3. Jaminan (Assurances) 

Yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para karyawan. 

4. Empati (Empathy) 

Yaitu kesediaan untuk kepedulian, memberi perhatian pribadi pada 

pelanggan. 

5. Wujud (Tangible) 

Mencakup penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan media 

komunikasi. 

Menurut Tjiptono (2007) terdapat metode-metode dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan, yakni: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Berdasarkan metode ini setiap perusahaan yang berorientasi 

pada pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan 

untuk menyampaikan keluhan, saran dan pendapat mereka. Misalkan 

melalui telepon bebas pulsa. 
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2. Ghost Shopping 

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan perusahaan dapat 

mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai 

pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. 

Dengan cara ini perusahaan dapat secara langsung mengetahui 

pelayanan yang diebrikan oleh pegawainya. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seharusnya menghubungi para pelanggan yang telah 

beralih kepada pesaing agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi 

dan dapat segera mengadakan perbaikan penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

yang dilakukan dengan survey, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi. 

Dalam model SERQUAL, “kualitas jasa didefinisikan sebagai 

penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas jasa” 

(Parasuraman et al, 1985), sedangkan definisi kualitas layanan yang sering 

disebut sebagai mutu pelayanan (Parasuraman et al, 1988) adalah seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan 

yang mereka terima atau peroleh. Harapan merupakan keinginan para 

pelanggan dari pelayanan yang mungkin diberikan oleh perusahaan. 

Kualitas pelayanan mengacu pada kualitas penawaran jasa yang 

diharapkan dan dirasakan. Hal ini terutama dengan menentukan kepuasan 
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atau ketidakpuasan pelanggan. Banyak perusahaan yang memprioritaskan 

kualitas jasa yang diharapkan dan dirasakan untuk mempertinggi kualitas 

jasa tersebut. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kualitas jasa yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan, namun untuk memahami bagaimana 

mengevaluasi kualitas yang diterima oleh konsumen tidaklah mudah. Kurtz 

dan Clow (1998) dalam Munawaroh (2000) menyatakan bahwa kualitas jasa 

lebih sukar untuk dievaluasi dibandingkan dengan kualitas barang. 

Keunggulan suatu produk jasa adalah tergantung dari keunikan serta kualitas 

yang diperhatikan oleh jasa tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan 

dan keinginan pelanggan/konsumen (Dwiwinarsih, 2009).  

Kualitas jasa tidak diciptakan melalui proses produksi dalam 

pabrik untuk kemudian diserahkan kepada konsumen sebagaimana kualitas 

barang. Sebagian besar kualitas jasa diberikan selama penyerahan jasa 

terjadi dalam proses interaksi diantara konsumen dan terdapat kontak 

personil dengan penyelenggara jasa tersebut (Munawaroh, 2000). 

Dalam menjalankan aktivitas bisnis atau kegiatan usahanya, 

umumnya yang harus diperhatikan perusahaan adalah orientasi pelanggan 

atau customer orientation yaitu menyangkut apa yang harus dipuaskan 

perusahaan terhadap pelanggan. Dengan lebih memperhatikan aspek tersebut 

tentunya tujuan yang ingin dicapai perusahaan akan dapat terwujud 
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(Prasetyo, 2008). Walaupun memiliki berbagai produk layanan yang baik, 

namun semua hal di atas belum tentu membuat customer terpuaskan. 

Tingkat kepuasan customer sendiri tergantung pada kualitas pelayanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan (Hermanto, 2008). Kotler (2000) 

mendefinisikan kepuasan adalah sebagai berikut: Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Menurut Schnaars (1991) dalam Prasetyo (2008) pada dasarnya 

tujuan dari suatu bisnis adalah mendaptkan pelanggan yang merasa puas. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis 

atau dekat, memberikan dasar yang baik bagi pelanggan ulang produk atau 

jasa tersebut atau tercapinya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan, sebab akan 

menimbulkan hubungan sebab akibat yang bertambahnya tingkat 

keuntungan atau laba perusahaan (Prasetyo, 2008).  

Menurut Kotler (1997) dalam Mulyono dkk (2008), suatu 

perusahaan dapat mengukur kepuasan pelanggannya dengan beberapa cara 

yakni : Pertama, sistem keluhan dan saran (complaint dan suggestion 

system). Kedua, survei kepuasan pelanggan (customer satisfaction survei). 

Ketiga, pembeli bayangan (ghost shopping). Keempat, analisis pelanggan 

yang hilang (loss customer analysis). 
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Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan oleh harapan, jika kinerja yang dirasakan di bawah 

harapan maka konsumen merasa tidak puas, sedangkan jika kinerja yang 

dirasakan sesuai dengan harapan maka niscaya konsumen merasa puas. Dan 

jika kinerja yang dirasakan melampaui harapan maka konsumen akan 

merasa sangat puas (Adi, 2008). 

Berhasilnya suatu tugas atau pekerjaan, biasanya ditunjang dengan 

perlengkapan dan teknologi yang digunakan, menjadi salah satu ciri 

karyawan yang profesional. Keadaan ini perlu dijaga dan dilindungi dari 

gangguan erosi moral, dan sedapat mungkin diterangkan pada setiap, 

karyawan. Salah satu cara untuk mencegah kemerosotan kualitas layanan 

sekaligus pengembangan ke arah positif adalah perlu penyesuaian dengan 

perkembangan teknologi komunikasi yang digunakan serta lingkungan kerja 

yang tentram dan harmonis, dimana setiap individunya mampu 

berkomunikasi dengan baik. Sebab dengan semua itu diharapkan PT Pos 

Indonesia (Persero) dapat meningkatkan pelayanan yang lebih memuaskan 

kepada pengguna jasa pos. 

Sebagai penjual jasa pos untuk umum, PT Pos Indonesia (Persero) 

tidak dapat bertindak semaunya kepada konsumen atau langganan, tetapi 

harus meningkatkan mutu layanannya kepada pengguna jasa pos. Dalam hal 

ini setiap karyawan harus sadar, bahwa setiap kegiatannya selalu dipantau 

oleh masyarakat. Apalagi didukung oleh kehadirannya media massa baik 

cetak maupun elektronik, maka sorotan akan menjadi lebih terfokus. Jika hal 
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tersebut tidak dihiraukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) maka secara 

otomatis pelanggan atau pengguna jasa pos akan beralih kepada produk 

pesaing yang memiliki teknologi komunikasi yang lebih canggih,dan 

praktis.  

Menurut Liu (2005) dalam Mulyono dkk terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan disetiap 

tingkat pemisahan dari indikasi selanjutnya bahwa masing-masing sub divisi 

yaitu mengambil pengertian sebagai aspek penting dari kualitas pelayanan. 

Andersson dan Lindestad (1998) dalam Mulyono dkk, dengan studinya 

mengenai konsumen di Swedia membuktikan bahwa terdapat hubungan 

antara kualitas yang dirasakan dan kepuasan. Pelayanan yang berkinerja 

tinggi adalah pelayanan yang mampu melebihi harapan dari konsumen. 

Cronin dan Taylor (1994) membuktikan bahwa kepuasan konsumen 

ditentukan oleh penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan. Cronin dan Taylor (1992) menemukan adanya hubungan yang 

kuat dan positif antara kualitas layanan keseluruhan dan kepuasan. 

Penelitian Dwiwinarsih (2009) tentang analisis tingkat kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan Bakmi Aisy di Depok, bahwa kualitas 

pelayanan dengan 5 dimensi kualitas pelayanan (Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Emphaty,  Tangible) yang menentukan mutu jasa Bakmi Aisy di 

Depok. Menemukan bukti bahwa semua dimensi tersebut berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen Bakmi Aisy di Depok. 
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Penelitian ini akan menguji kembali tingkat kepuasan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan. Analisis dari variabel-variabel tersebut dapat 

digambarkan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

                                              Kerangka Pemikiran 

 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis yang dikemukan dalam penelitian ini adalah : 

H1   : Kualitas pelayanan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 
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