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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Basoeki Soeprijadi (2009) dari 

Universitas Muhammadiyah Gresik meneliti tentang Pengaruh kualitas jasa 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada biro perjalanan & wisata        

PT Swabina Gatra Gresik. Variabel yang dijadikan sebagai indikator adalah 

bukti tangibles (fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya 

tanggap), assurance (jaminan) dan emphaty (perhatian) baik secara parsial 

maupun simultan.  

Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kualitas pelayanan yang dilakukan oleh PT Swabina Gatra Gresik 

dengan kepuasan pelanggan. Hasil lain dengan menggunakan uji t yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa bukti tangibles (fisik), reliability (kehandalan) 

dan emphaty (perhatian) secara signifikan dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan secara parsial. Dimensi bukti fisik memiliki pengaruh paling kuat 

dalam mempengaruhi terciptanya kepuasan pelanggan, diikuti dengan 

dimensi assurance (jaminan) dan relialibility (daya tanggap). Sedangkan 

melalui ”uji f ” diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan mempengaruhi 

variabel kepuasan pelanggan secara simultan. Dari hasil perhitungan didapat 

nilai fhitung sebesar 94,072 dan ftabel sebesar 3,09 dengan probabilitas 0,05 

yang artinya signifikansi mendekati nol. Dengan demikian, H0 ditolak, 

artinya bahwa bukti tangible (fisik), reliability (kehandalan), responsiveness 
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(daya tanggap), assurance (jaminan) dan emphaty (perhatian) secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepuasan 

pelanggan sehingga terjadi pembelian ulang. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Variabel bebas yang diteliti oleh peneliti terdahulu Basoeki Soeprijadi 

(2009) adalah menggunakan 5 (lima) variabel bebas : tangible (bukti 

fisik) (X1), reliability (kehandalan) (X2), responsiveness (daya tanggap) 

(X3), assurance (jaminan) (X4) dan emphaty (perhatian) (X5). Sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel bebas meliputi : 

kualitas pelayanan(X1) dan perilaku individu konsumen (X2). 

2. Objek penelitian terdahulu adalah produk jasa yang dilakukan dengan 

transaksi langsung ada kesepakatan dan dinikmati langsung habis serta 

dinilai pada saat itu juga tanpa membutuhkan proses yang penilaian yang 

lama, sedangkan objek penelitian sekarang adalah membutuhkan waktu 

dalam proses transaksi, perlu survei kelayakan usaha sehingga tidak 

langsung bisa dinikmati karena harus menunggu proses dan dalam 

memberikan penilaian produk jasa outsourcing membutuhkan waktu 

yang relatif lebih lama/tidak langsung.  

3. Penelitian terdahulu oleh Soeprijadi mengambil sumber data dari tahun 

2003 - 2007, sedangkan tahun penelitian sekarang dari sumber data tahun 

2006 - 2011. 
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4. Penelitian terdahulu oleh Soeprijadi melakukan penelitian di biro 

Perjalanan & Wisata PT Swabina Gatra, sedangkan penelitian sekarang di 

bidang Jasa Tenaga Kerja atau Jasa Outsourcing PT Swabina Gatra. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama-sama meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen yang berimbas terjadinya pembelian ulang dengan 

menggunakan teknik analisis data yang sama yaitu regresi linier berganda.  

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan. 

Definisi kualitas pelayanan terpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:180) Kualitas pelayanan adalah 

“Keseluruhan fitur dan sifat produksi atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat”.  

Menurut Tjiptono (2008:67) Kualitas pelayanan adalah “Dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi 

pelanggan”. 

Terdapat lima dimensi kualitas yang menentukan kualitas 

pelayanan disektor jasa menurut Tjiptono (2008:68) yaitu: 

a. Tangible,meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana 

komunikasi,  yaitu meliputi : 

 Kelengkapan fasilitas pelayanan 

 Lokasi pelayanan 

 Peralatan Komunikasi 

 Penampilan karyawan 
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b. Empathy, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

dengan pelanggan, komunikasi yang baik, perhatian terhadap 

kebutuhan para pelanggan, yaitu meliputi : 

 Kemudahan menghubungi petugas 

 Pemberian informasi yang dibutuhkan 

 Ramah dalam memberikan pelayanan tanpa memandang status 

sosial 

 Memberikan perhatian penuh kepada pelanggan 

c. Reliability, yakni kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, segera dan 

memuaskan serta terpercaya yaitu meliputi : 

 Pelayanan dilakukan dengan segera, akurat dan memuaskan  

 Pelayanan selesai tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan 

 Kehandalan karyawan menyelesaikan pelayanannya 

 Pemenuhan janji karyawan 

 Karyawan memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan 

tugasnya 

 Pelayanan ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya 

d. Responsiveness, yaitu kemampuan dan keinginan untuk membantu 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan 

dengan penyampaian informasi yang jelas, yaitu meliputi : 

 Pelayanan tepat waktu  

 Cepat dan tanggap menangani kebutuhan konsumen 

 Pengurusan nota pembayaran dilakukan dengan tepat dan 

cermat 

 Ketanggapan karyawan dalam meberikan informasi yang jelas    

e. Assurance, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf yaitu meliputi : 

 Ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan 

 Teliti dalam pekerjaan 

 Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya 

 Memberikan garansi sesuai yang ditetapkan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Purnama 

(2004:202) dijelaskan bahwa penilaian atas kualitas pelayanan jasa 

ditentukan oleh beberapa faktor atau dimensi yaitu : 

a. Tangibles yaitu penampilan fisik layanan. 

b. Emphaty yaitu kesediaan atau keingginan untuk melayani secara 

ramah, hangat dan bersahabat. 

c. Responsiveness yaitu kesediaan dan kesiapan untuk memberikan 

pelayanan. 

d. Assurance yaitu jaminan kepercayaan yang diberikan sebagai 

garansi dalam menarik hati konsumen. 

e. Reliability yaitu konsistensi dalam performa untuk selalu 

mendapatkan kepercayaan. 
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Karena kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan dari 

keinginan konsumen serta ketepatan dalam penyampaiannya, maka 

dapat diartikan pula mutu pelayanan adalah penyampaian pelayanan 

secara excellent atau superior dibandingkan dengan harapan 

konsumen”. 

Apabila jasa yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik, jadi 

pelayanan dipersepsikan sangat baik/ideal dan sebaliknya jika 

pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan konsumen, 

maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan sangat jelek/kurang ideal, 

sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen merasa belum terpenuhi. 

Disisi lain makna kata mutu atau kualitas dari aspek strategis 

dinyatakan bahwa mutu atau kualitas adalah segala sesuatu yang 

mampu dipenuhi sesuai kebutuhan dan permintaan pihak lain. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa mutu pelayanan/kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan apresiasi dari pihak yang 

kita layani dan kemudian menyatakan kepuasannya. 

Disamping mutu pelayanan ada hal lain yang juga dapat 

mempengaruhi penilaian atas jasa yang diberikan yaitu perilaku 

konsumen. 
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2.2.2 Konsep Kualitas 

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. Fokus utamanya adalah Costumer Utility. Kualitas 

memeberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan 

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, 

dimana perusahaan memaksimumkan atau bahkan meniadakan 

pengalaman yang kurang menyenangkan. 

Menurut Tjiptono (2006:55) secara ringkas manfaat kualitas yang 

superior antara lain berupa, (1) Loyalitas pelanggan yang lebih besar ; 

(2) Pangsa pasar yang lebih besar ; (3) Harga saham yang lebih tinggi ; 

(4) Harga jual yang lebih tinggi ; (5) dan produktivitas yang lebih 

besar. Sehubungan dengan Contact Personal yang sangat penting 

dalam menentukan kualitas pelayanan, setiap perusahaan memerlukan 

Service Excellence.  

Menurut Tjiptono (2006:65) yang dimaksud dengan “service 

excellence atau pelayanan unggul yaitu suatu sikap atau cara karyawan 

dalam melayani pelanggan secara memuaskan”. Secara garis besar 

terdapat empat unsur pokok dalam konsep pelayanan unggul yaitu : (1) 

Kecepatan ; (2) Ketepatan ; (3) Keramahan ; (4) Kenyamanan. 

 

Keempat komponen tersebut merupakan kesatuan yang 

terintegrasi, maksudnya pelayanan menjadi tidak excellence apabila 

terdapat komponen yang kurang. Upaya mencapai excellence bukanlah 

pekerjaan yang mudah, akan tetapi bila pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan akan mendapatkan 

manfaat yang besar, terutama berupa loyalitas pelanggan. 
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2.2.3 Pengertian perilaku individu konsumen  

Menurut Lupiyoadi (2003:58) dijelaskan bahwa “perilaku adalah 

merupakan perbuatan/tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya 

dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang 

yang melakukannya”. Perilaku mempunyai beberapa dimensi: 

a. fisik, dapat diamati, digambarkan dan dicatat baik frekuensi, durasi 

dan intensitasnya  

b. ruang, suatu perilaku mempunyai dampak  kepada lingkungan 

(fisik maupun sosial) dimana perilaku itu  terjadi  

c. waktu, suatu perilaku mempunyai  kaitan dengan masa lampau 

maupun masa yang akan datang  

 

Menurut Ramdani (2007) dijelaskan bahwa “Perilaku individu 

adalah segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai 

suatu tujuan”. Jika perilaku itu dilakukan secara bersama oleh 

sekelompok orang untuk suatu tujuan bersama, maka disebut perilaku 

kelompok. Perilaku individu banyak jenisnya, tergantung dari aspek 

apa kita melihatnya. Perilaku termotivasi dan perilaku tak termotivasi, 

perilaku reflek dan perilaku otomatis, perilaku dipelajari dan perilaku 

instingtif. 

 

Pengertian Konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam 

Aditnobaka (2010) dijelaskan bahwa konsumen adalah semua individu 

dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa 

untuk dikonsumsi pribadi. Menurut Peter dan Oslo dalam Rangkuti 

(2006:58) dijelaskan bahwa “perilaku konsumen adalah interaksi 

dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian disekitar 

kita dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka”. 

 

Menurut Engel dalam Rangkuti (2006:58) dijelaskan bahwa 

“perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan”. 

Perilaku konsumen mempunyai dampak strategis dalam membuat 

sebuah keputusan. 

 

Menurut Skiner (1938) dalam Karolusrefandake dijelaskan bahwa: 

“Perilaku adalah respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu 

tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi 

dan tujuan dan baik disadari maupun tidak. Perilaku merupakan 

kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi baik perilaku invidu 

ataupun kelompok”. 
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Sementara itu konsumen atau sering juga disebut pelanggan 

memiliki pengertian luas. Menurut Tjiptono (2000:105) bahwa : 

“Pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang 

atau suatu organisasi yang dapat menetukan kualitasnya seperti apa 

dan hanya mereka yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana 

kebutuhan mereka” 

 

Menurut Tjiptono (2000:105) ada beberapa unsur yang penting di 

dalam kualitas yang ditetapkan konsumen, yaitu : 

a. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi karena 

kelangsungan hidup organisasi tergantung pada pelanggan 

b. Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan konsumen yang paling 

penting. Pelanggan yang dapat diandalkan adalah konsumen yang 

membeli berkali-kali (melakukan pembelian ulang) dari organisasi 

yang sama. 

c. Kepuasan dan loyalitas Pelanggan dijamin dengan menghasilkan 

produk berkualitas tinggi, kepuasan dan loyalitas berimplikasi/ 

berdampak kepada perbaikan terus-menerus sehingga kualitas harus 

diperbaharui setiap saat agar konsumen tetap puas dan loyal. 

 

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk 

(2000:63) adalah “Consumer behavior can be defined as the behavior 

that customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, 

and disposing of products, services, and ideas they expect will satisfy 

they needs”. Pengertian tersebut berarti perilaku yang diperhatikan 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan 

konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. 

 

Pada hakekatnya tujuan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Untuk bisa 

menciptakan dan mempertahankan konsumen tentunya diperlukan 

strategi agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

kepadanya setelah konsumen membeli atau lebih dikenal dengan 

istilah pasca pembelian. Menurut Saladin (2003:60), dijelaskan bahwa 

perilaku konsumen pasca pembelian terdiri dari : 

a. Kepuasan pasca pembelian 

Yang dimaksud dengan kepuasan pasca pembelian yaitu kepuasan 

pembeli setelah ia membeli produk tersebut. Ada beberapa tingkat 

kepuasan yaitu sangat puas, puas, sedikit puas, kecewa dan sangat 

kecewa. 

b. Tindakan-tindakan pasca pembelian 

Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan konsumen atas tingkat 

kepuasan, kalau puas apakah ia selalu mempergunakan atau 
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membeli produk tersebut, kalau tidak puas apakah akan 

meninggalkan. 

c. Penggunaan dan pembuangan pasca pembelian 

Marketer selalu memonitor bagaimana pembeli mempergunakan 

dan memanfaatkan produk. Jika konsumen mempertimbangkan 

penggunaan produk baru suatu produk, maka marketer akan tinggi 

gunanya sebab penggunaan ini dapat disebarluaskan. Fokus utama 

adalah menciptakan loyalitas konsumen. 

 

2.2.4 Karakteristik pelanggan / konsumen 

Menurut Tjiptono (2002:157) ada beberapa unsur yang penting di 

dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan, yaitu : 

a. Pelanggan haruslah merupakan prioritas utama organisasi karena 

kelangsungan hidup organisasi tergantung pada pelanggan 

b. Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang 

paling penting. Pelanggan yang dapat diandalkan adalah pelanggan 

yang membeli berkali-kali (melakukan pembelian ulang) dari 

organisasi yang sama. 

c. Kepuasan dan loyalitas pelanggan dijamin dengan menghasilakn 

produk berkualitas tinggi, kepuasan dan loyalitas berimplikasi 

kepada perbaikan terus-menerus sehingga kualitas harus 

diperbaharui setiap saat agar pelanggan tetap puas dan loyal. 

 

Menurut Kotler (2002:41) mengatakan bahwa penentu-penentu 

nilai yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen berupa nilai dan 

biaya, nilai tersebut terdiri dari nilai citra, karyawan, penilaian, 

produk, dan nilai pelanggan total. Sedangkan biaya yang diberikan 

antara lain biaya mental, energi, waktu, moneter, dan biaya pelanggan 

total. 

 

2.2.5 Pengertian kepuasan pelanggan/konsumen 

Pengertian kepuasan atau satisfaction menurut Hunt (1977) dalam 

Tjiptono (2008:43) adalah “upaya pemenuhan sesuatu atau membuat 

sesuatu memadai”. 

Menurut Buttle (2007:29) Kepuasan pelanggan adalah “respons 

berupa perasaan puas yang timbul karena pengalaman mengonsumsi 

suatu produk atau layanan, atau sebagian kecil dari layanan itu”. 
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Menurut kajian Giese & Cote (2000) dalam Tjiptono dan Candra 

(2008:43) Kepuasan pelanggan adalah “respon yang menyangkut 

fokus tertentu dan ditentukan pada waktu tertentu”. 

Kepuasan dan ketidakpuasan yang dirasakan konsumen terhadap 

suatu produk baik berupa barang atau jasa akan mempengaruhi 

perilaku selanjutnya. Jika konsumen merasa puas, maka konsumen 

akan menunjukan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut. Konsumen yang puas tersebut juga 

cenderung akan menciptakan hal-hal yang baik tentang produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada orang lain, sedangkan konsumen 

yang tidak puas akan melakukan tindakan yang sebaliknya. Oleh 

karena itu perusahaan hendaknya mampu mengambil langkah-langkah 

untuk meminimalkan akumulasi ketidakpuasan konsumen pasca 

pembelian. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas 

pelayanan (service quality improvement), serta untuk mengidentifikasi 

adanya kesenjangan (gap) antara kualitas pelayanan yang 

dipersepsikan dan yang diterima konsumen. 

Sikap seorang konsumen kerap terbentuk sebagai alat dari kontak 

langsung dengan objek sikap. Pelanggan yang menikmati produk atau 

jasa mungkin akan mengembangkan sikap yang mendukung 

perusahaan dan jasa tersebut (favourable), misalnya dengan berkata 

yang positif tentang produk, merekombinasikan perusahaan kepada 

orang lain, setia kepada produk perusahaan. Sebaliknya, produk yang 
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gagal memenuhi fungsi sebagaimana diharapkan dapat dengan mudah 

menimbulkan sikap negatif (unfavourable), misalnya dengan berkata 

negatif tentang produk, pindah kepada perusahaan lain, tidak memiliki 

bisnis yang banyak dengan perusahaan, mengajukan tuntutan kepada 

pihak luar. 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan konsumen atas 

pelayanan yang diterima akan berpengaruh pada pola perilaku 

selanjutnya. Hal ini ditunjukan pelanggan setelah terjadi proses 

pembelian (postpurchase action). Apabila pelanggan merasa puas, 

maka ia akan menunjukan besarnya kemungkinan untuk kembali 

menggunakan jasa yang sama, bila pelanggan tidak puas, maka 

pelanggan akan kecewa dan beralih ke perusahaan lain (tidak loyal). 

2.2.6 Pengertian minat pembelian ulang 

Menurut Simamora (2002) dalam Panjaitan (2011:4) “minat adalah 

sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang 

berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau 

dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati 

atau mendapatkan objek tersebut”. 

Menurut Kotler, Bowen dan Makens (1999) dalam panjaitan 

(2011:4) “minat beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif 

dan di dalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu 

rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas dasar 

merek maupun minat”. 
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Menurut Kotler dan Keller (2003) dalam panjaitan (2011:4) 

“customer buying decision – all their experience in learning, choosing, 

using, even disposing of a product”. Yang kurang lebih memiliki arti 

“minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen dimana 

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu 

produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk”.  

 

Pembelian ulang menurut Peter/Olsen (2002) dalam Panjaitan 

(2011:7) adalah : “kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari satu 

kali atau beberapa kali”.  

Kepuasan yang diperoleh seorang konsumen, dapat mendorong ia 

melakukan pembelian ulang (repeat purchase), menjadi loyal terhadap 

produk tersebut ataupun loyal terhadap toko tempat dia membeli 

barang tersebut sehingga konsumen dapat menceritakan hal-hal yang 

baik kepada orang lain. 

Menurut Schiffman & Kanuk (2000) dalam Panjaitan (2011:7) 

“perilaku pembelian ulang itu sangat berhubungan dengan konsep dari 

brand loyalty, dimana kebanyakan perusahaan mendukung karena hal 

ini memilki kontribusi yang besar untuk kestabilan yang baik di dalam 

marketplace”.  

Zeithalm et al (1996) dalam Panjaitan (2011:7) menekankan bahwa 

“pentingnya mengukur minat beli kembali (future intention) pelanggan 

untuk mengetahui keinginan pelanggan yang tetap setia / 

meninggalkan suatu barang / jasa. Konsumen yang merasa senang dan 

puas akan barang / jasa yang telah dibelinya, akan berpikir untuk 

membeli ulang kembali barang / jasa tersebut”.  

 

Menurut Band (1991) dalam Panjaitan (2011:7) menjelaskan 

bahwa “Pembelian yang berulang akan membuat konsumen menjadi 

loyal terhadap suatu barang/jasa”. 
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Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

pembelian ulang adalah perilaku konsumen dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, 

berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan 

mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. 

Dalam kondisi seperti ini minat pembelian ulang akan terjadi 

setelah konsumen merasakan puas atas produk jasa outsourcing        

PT Swabina Gatra.  

2.2.7 Pengaruh kualitas pelayanan dan perilaku individu konsumen 

terhadap minat pembelian ulang. 

Dimensi kualitas pelayanan yang begitu beragam menempatkan 

kualitas pelayanan lebih dominan dalam mempengaruhi terjadinya 

minat pembelian ulang disamping faktor lain seperti perilaku individu 

konsumen. Mengingat perkembangan perilaku individu konsumen 

sangat dinamis sehingga diperlukan kesiapan agar perilaku individu 

konsumen juga mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus agar 

kualitas pelayanan dengan perilaku individu konsumen bisa saling 

mendukung satu sama lain. 

Pelayanan berkaitan erat dengan loyalitas pelanggan dan secara 

umum dapat diwujudkan dengan tiga cara pokok menurut Tjiptono 

(2002:161) yaitu :  

1. Memperlakukan para pelanggan yang tidak puas sedemikian rupa 

sehingga bisa mempertahankan loyalitas mereka. 

2. Perusahaan memberikan jaminan yang luas dan tidak terbatas pada 

ganti rugi yang dijanjkan saja. 

3. Perusahaan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang 

mengeluh dengan cara menangani keluhan mereka secara 

profesional. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Semakin berkembangnya pola pikir manajerial saat ini dengan tuntutan 

globalisasi yang semakin menghimpit ruang gerak hampir diseluruh 

segmentasi persaingan, khususnya persaingan pengelolaan jasa tenaga kerja 

melalui jasa outsourcing yang tetap berorientasi pada high productivity dan 

high loyality dengan sistem yang telah dibakukan di masing-masing 

organisasi/perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penyedia jasa 

outsourcing.  

Tentunya banyak hal yang menjadi konsentrasi para pihak, dilain pihak 

sebagai penyedia jasa outsourcing tentunya tidak hanya cukup dengan 

mengatakan ”perusahaan kami akan memberikan yang terbaik buat pengguna 

jasa kami”, akan tetapi harus diimbangi dengan langkah nyata sebagai modal 

kepercayaan dari pihak user (pengguna jasa) sehingga antara yang di 

suguhkan diawal pada saat presentasi hingga terbitnya kontrak dan 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aplikasi dilapangan. 

Dari data statistik di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2010 

sebanyak 488 perusahaan pengguna jasa outsourcing di Kabupaten gresik 

dan 86 perusahaan penyedia tenaga kerja/jasa outsourcing yang terdaftar dan 

aktif yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Gresik, sehingga dapat 

dianalisa bahwa keberadaan PT Swabina Gatra sebagai salah satu perusahaan 

penyedia jasa outsourcing tentunya mendapatkan pesaing yang relatif 

banyak. Dengan berbagai bidang macam kualifikasi, tentunya dapat 

diklasifikasikan di level atau grade berapa PT Swabina Gatra. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT Swabina Gatra adalah 

salah satu perusahaan afiliasi PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang 

merupakan bagian dari strategic tools, tentunya dengan reputasi yang 

dimiliki PT Swabina Gatra dalam hal transparansi akan ketaatan terhadap 

regulasi menjadi salah satu fokus utama ditengah carut marutnya informasi 

yang berkembang di media bahwa outsourcing harus dihapuskan di bumi 

Indonesia dengan dalih tidak terpenuhinya hak-hak tenaga kerja secara 

Undang-Undang dan banyaknya praktek ilegal dalam pengelolaan 

sumberdaya manusia demi mendapatkan profit dengan mengabaikan regulasi 

yang ada.  

Disisi lain konsep service excellent atau pelayanan prima menjadi sebuah 

keharusan bagi manajemen pengelola outsourcing agar tercipta hubungan 

industrial yang berkesinambuangan melalui minat pembelian ulang. Namun 

demikian tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan konsistensi mutu 

pelayanan masih menjadi problem di internal manajemen perusahaan 

penyedia jasa tenaga kerja saat ini. Belum termasuk kendala-kendala non 

teknis yang sering terjadi diluar prediksi sebelumnya. Adanya perubahan 

regulasi tentang hubungan industrial dan ketenagakerjaan tidak luput dari 

permasalahan yang dihadapi perusahaan penyedia jasa outsourcing yang 

dibenturkan dengan kepentingan pemberi kerja yang menginginkan rasa 

aman dan nyaman dalam proses produksi. 

Dari kerangka pemikiran diatas peneliti dapat memberikan gambaran 

konsep atau kerangka konseptual sebagai berikut : 
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Tanda panah merah (tipis) menunjukkan pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y secara parsial, sedangkan tanda panah biru (tebal) menunjukkan 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan. Tanda panah biru 

(putus-putus) menunjukkan tehnik analisis yang digunakan. Tehnik analisis 

dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan diolah 

menggunakan program SPSS dengan uji hipotesis : “uji t” dan “uji f”. 

 Kerangka pemikiran kualitas pelayanan PT Swabina Gatra baik dari sisi 

kualitas pelayanan maupun pengawasan dilapangan (X1.1-X1.5) dan 

mengakomodir perilaku individu konsumen di masing-masing unit 

penempatan (X2) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen        

PT Swabina Gatra untuk memenuhi keinginan para pengguna jasa (user). 

Program SPSS 

Analisis Regresi Linier 

Berganda. Uji t & Uji F 

 

 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Perilaku 

Individu 

Konsumen (X2) 

Minat 

Pembelian 

Ulang (Y) 
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Kerangka pemikiran minat pembelian ulang (Y) adalah hasil dari 

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan mutu pelayanan dan dampak 

perilaku individu konsumen terhadap kinerja pegawai PT Swabina Gatra 

yang ditempatkan di masing-masing user. Apabila kinerja pelayanan dibawah 

harapan, tentunya wajar apabila pengguna jasa merasa tidak puas. Akan 

tetapi, jika kinerja pelayanan melebihi harapan, maka pengguna jasa dapat 

melakukan keputusan strategis terkait dengan kelangsungan hubungan 

kerjasama.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari pokok permasalahan, keaslian penelitian dan kajian teori dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

2.4.1 Diduga kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap minat 

pembelian ulang jasa outsourcing PT Swabina Gatra Gresik. 

2.4.2 Diduga perilaku individu konsumen pasca pembelian berpengaruh 

secara parsial terhadap minat pembelian ulang jasa outsourcing        

PT Swabina Gatra Gresik. 

2.4.3 Diduga kualitas pelayanan dan perilaku individu konsumen 

berpengaruh secara simultan terhadap minat pembelian ulang jasa 

outsourcing PT Swabina Gatra Gresik. 

2.5 Batasan Masalah atau Scope Analisa 

Penelitian ini hanya dibatasi pada : 
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2.5.1 Responden sebagai konsumen tetap PT Swabina Gatra minimal 2 

(dua) tahun secara berturut-turut diperusahaan pengguna jasa           

PT Swabina Gatra saat ini.  

2.5.2 Responden dengan kriteria sebagai PIC (Personal In Charge) 

perusahaan pengguna jasa outsourcing PT Swabina Gatra yang 

ditempatkan di wilayah Gresik, Surabaya, Tuban dan Mojokerto 

setingkat Pelaksana hingga Kepala Seksi, dengan pendidikan minimal 

SLTA atau sederajat. 

 

 

 


