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ABSTRAKSI 

Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan niat untuk kembali 

(repatronage intention) merupakan isu global yang mempengaruhi 

semua organisasi, apakah besar atau kecil, laba atau nirlaba, global atau 

lokal. Upaya mengukur kualitas pelayanan terdapat 18 determinant 

yang harus diperhatikan, diantranya: access, aesthetics, 

attentiveness/helpfulness, availability, care, cleanliness/tidiness, 

comfort, commitment, communication, competence, courtesy, flexibility, 

friendliness, functionality, integrity, reliability, responsiveness, 

security. 

Kata Kunci: Kualitas pelayanan. Kepuasan. Repatronage intention  

 

 

ABSTRACT 

Service quality, customer satisfaction, and repatronage intention is a 

global issue that affects all organizations, whether it is large or small, 
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profit or non-profit, global or local. Attempts to measure the quality of 

service there are 18 determinants that must be considered, Among 

which access, aesthetics, attentiveness/helpfulness, availability, care, 

cleanliness/tidiness, comfort, commitment, communication, 

competence, courtesy, flexibility, friendliness, functionality, integrity, 

reliability, responsiveness, security. 

Keyword: Service quality. Customer satisfaction. Repatronage 

intention 
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1. Pendahuluan 

Kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan, dan niat 

untuk kembali (repatronage 

intention) merupakan isu global 

yang mempengaruhi semua 

organisasi, baik itu besar atau 

kecil, laba atau nirlaba, global 

atau lokal (Akinyele, 2010). Hal 

ini dikarenakan bahwa kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan, 

dan niat untuk kembali 

(repatronage intention) 

merupakan hal yang penting 

dalam pengukuran kualitas 

pelayanan (Cronin dan Taylor, 

1994). 

Kualitas pelayanan 

merupakan salah satu faktor 

penentu penting dari kepuasan 

pelanggan dan secara langsung 

akan mempengaruhi keberhasilan 

organisasi (Tat, et al, 2011), 

khususnya pada industri jasa 

seperti warnet, bank, rumah sakit, 

instansi pemerintahan dan lain-

lain. Menurut Berry, et al (1994) 

memberikan kualitas pelayanan 

yang prima merupakan strategi 

pemenang dan dapat menciptakan 

kepercayaan pelanggan dan 

keunggulan kompetitif. Tujuan 

memberikan kualitas yang prima 

adalah untuk memuaskan 

pelanggan dan dapat 

menimbulkan niat untuk kembali 

pelanggan (repatronage 

intention). 

Parasuraman, et al (1994) 

menyatakan hanya kepuasan 

pelanggan yang dapat 

menimbulkan niat pembelian. 

Namun kualitas pelayanan secara 

keseluruhan juga berpengaruh 

secara signifikan pada niat 

pembelian (Cronin dan Taylor, 

1994; Parasuraman, et al, 1994), 

sehingga banyak perusahaan 
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yang tertarik untuk mempelajari, 

mengevaluasi dan menerapkan 

strategi pemasaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

retensi pelanggan dan 

memaksimalkan pangsa pasar, 

mengingat efek menguntungkan 

pada kinerja keuangan 

perusahaan (Akinyele, 2010).  

Faktor paling penting bagi 

keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan adalah untuk 

memberikan kualitas pelayanan 

terbaik yang akan menghasilkan 

kepuasan pelanggan yang 

meningkat, retensi pelanggan, 

dan profitabilitas (Buttle, 1996). 

Dari pernyataan tersebut 

repatronage intention dapat 

dihasilkan oleh kualitas 

pelayanan yang baik dan 

kepuasan pelanggan. Yang dan 

Chang (2011) mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan secara 

langsung dan mempunyai 

pengaruh yang signifikan antara 

kepuasan pelanggan dengan 

repatronage intention. Tidak 

hanya kepuasan namun kualitas 

pelayanan yang baik dapat 

berpengaruh terhadap 

repatronage intention dan 

kepuasan pelanggan sebagai 

prediktor yang kuat dari 

repatronage intention (Akinyele, 

2010). 

Kualitas pelayanan yang 

prima menciptakan kepuasan 

pelanggan sehingga dapat 

menimbulkan repatronage 

intention didorong oleh sebuah 

kebutuhan untuk bertahan hidup 

dan tetap mempunyai keunggulan 

kompetitif bagi organisasi (Agus, 

et al, 2007). Dari perspektif 

konsumen kualitas layanan dapat 

dievaluasi dengan 

membandingkan harapan 
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konsumen pada layanan 

sebelumnya dan persepsi mereka 

tentang kinerja pelayanan setelah 

layanan disampaikan (Alin, et al, 

2009). Dari pengertian di atas 

konsumen akan membandingkan 

antara pengalaman sebelumnya 

dengan kinerja (pelayanan yang 

dirasakan).  

Upaya mengukur kinerja 

pelayanan terdapat banyak 

penelitian yang mengungkapkan 

determinant kualitas pelayanan 

yang harus diperhatikan, 

Parasuraman et al. (1988) 

menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan dapat dinilai dengan 

instrumen "SERVQUAL" yang 

merupakan multiple-item 

instrumen untuk menilai persepsi 

pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan dalam sektor jasa.  

Akan (1995) menjelaskan 

bahwa skala model kualitas 

pelayanan ini tidak selamanya 

generik atau universal, dan harus 

diubah baik untuk situasi 

pelayanan tertentu dan dalam 

konteks lingkungan yang akan 

dilakukan penelitian, tujuannya 

untuk membuat instrumen yang 

lebih cocok. Keberhasilan bisnis 

penyedia jasa tergantung pada 

bagaimana organisasi memahami 

dan memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan orang yang akan 

dilayani (Agyapong, 2011).  

Bertolak dari pernyataan 

tersebut maka artikel ini 

membahas tentang determinan 

atau penentu dimensi kualitas 

pelayanan (service quality). 

Pembahasan artkel ini 

berdasarkan studi kepustakaan 

dan hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti yang membahas 

tentang determinan atau penentu 
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dimensi kualitas pelayanan 

(service quality) dalam 

pengukuran kepuasan dan 

repatronage intention pelanggan. 

 

2. Kualitas Pelayanan 

(Service Quality)  

Kualitas dapat 

didefinisikan oleh pelanggan 

(Berry, et al (1994). Perspektif 

pelanggan kualitas adalah 

kesesuaian dengan spesifikasi 

atau kebutuhan pelanggan (Berry, 

et al, 1988). Adapun menurut 

Lovelock, et al (2010:16) jasa 

adalah ekonomi yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak 

lain. Seringkali kegiatan yang 

dilakukan dalam jangka waktu 

tertentu (time-based), dalam 

bentuk suatu kegiatan 

(performance) yang akan 

membawa hasil yang diinginkan 

kepada penerima. Sehingga dari 

perspektif pelanggan kualitas 

pelayanan dapat didefinisikan 

sebagai kesesuaian dengan 

spesifikasi atau kebutuhan 

pelanggan (Berry, et al, 1988) 

yang dapat dievaluasi dengan 

membandingkan harapan 

konsumen pada layanan 

sebelumnya dan persepsi mereka 

tentang kinerja pelayanan setelah 

layanan disampaikan (Alin, et al, 

2009).  

Parasuraman, et al, (1988) 

mendefinisikan kualitas 

pelayanan sebagai suatu penilaian 

secara keseluruhan, atau sikap 

berkaitan dengan keunggulan dari 

pelayanan, dan dijelaskan sebagai 

evaluasi dari hasil palayanan (apa 

yang pelanggan benar-benar 

menerima dari layanan) dan 

proses pelayanan tindakan (cara 

di mana pelayanan disampaikan). 

Dari pengertian di atas konsumen 
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akan membandingkan antara 

harapan (layanan yang 

diinginkan) dengan kinerja 

(pelayanan yang dirasakan). 

Pelayanan yang diinginkan 

adalah tingkat pelayanan yang 

mewakili perpaduan dari apa 

yang pelanggan yakin bisa dan 

harus disediakan. Sedangkan 

pelayanan yang memadai adalah 

tingkat minimum layanan dimana 

pelanggan bersedia menerima.  

a. Dimensi Kualitas 

Pelayanan  

Parasuraman et al. 

(1988) menyatakan bahwa 

"SERVQUAL" adalah multiple-

item instrumen untuk menilai 

persepsi pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan dalam sektor 

jasa. Menilai atau mengukur 

kualitas jasa terdapat 10 kriteria 

atau penentu yang digunakan 

oleh pelanggan untuk menilai 

kualitas layanan diantaranya 

bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, kesopanan, 

memahami atau mengetahui 

pelanggan, dan akses 

(Parasuraman et al. 1985). 

Setelah pemeriksaan lebih 

lanjut penentu kualitas jasa 

dikonstruk menjadi lima 

dimensi kualitas pelayanan, 

yaitu:  

1) Keandalan 

(reliability) yaitu 

kemampuan untuk 

memberikan 

pelayanan yang 

dijanjikan ke kanan 

(akurat) dan 

kemampuan untuk 

dapat dipercaya, 

terutama untuk 

menyediakan layanan 
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pada waktu yang 

tepat (tepat waktu), 

dengan cara yang 

sama sesuai dengan 

jadwal yang telah 

dijanjikan, dan tanpa 

membuat kesalahan 

setiap kali.  

2) Daya tanggap 

(responsiveness) 

yaitu kemauan atau 

keinginan untuk 

membantu karyawan 

dan menyediakan 

layanan yang 

dibutuhkan 

pelanggan. 

Membiarkan 

pelanggan untuk 

menunggu, terutama 

tanpa dasar yang 

jelas, akan 

menimbulkan kesan 

negatif yang 

seharusnya tidak 

terjadi. Kecuali 

kesalahan ini 

ditanggapi dengan 

cepat, itu bisa 

menjadi ekspresi 

yang baik dan 

pengalaman yang 

menyenangkan.  

3) Jaminan (assurance), 

termasuk 

pengetahuan, 

keterampilan, sopan, 

dan sifat dapat 

dipercaya dari 

personil kontak 

dengan sifat 

skeptisisme 

pelanggan, dan 

merasa bebas dari 

bahaya dan risiko.  

4) Empati (emphaty), 

termasuk sikap dan 

kontak personil 
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perusahaan untuk 

memahami kebutuhan 

pelanggan dan 

kesulitan, komunikasi 

yang baik, perhatian 

pribadi, kemudahan 

komunikasi atau 

perilaku dalam 

hubungan.  

5) Bukti Fisik (tangible) 

yaitu ketersediaan 

fasilitas fisik, 

peralatan, dan 

fasilitas komunikasi 

dan lainnya yang 

dapat atau seharusnya 

dalam proses 

pelayanan. 

(Parasuraman et al. 

1988; Berry, et al. 

1994; Lovelock dan 

Wright, 2007:98) 

 

Studi yang dilakukan oleh 

Gronroos (2001) menemukan tiga 

aspek yaitu kualitas teknis, 

kualitas fungsional, dan image 

sebagai penentu kualitas layanan 

pelanggan yang dirasakan. 

Gronroos (2001) menjelaskan 

teknik atau hasil dari proses 

pelayanan adalah evaluasi 

konsumen tentang pelayanan 

yang dirasakan atau yang 

diterima sebagai hasil dari proses 

pelayanan, di mana sumber daya 

yang digunakan. Akan tetapi 

yang lebih penting adalah 

bagaimana konsumen merasakan 

proses pelayanan yang disebut 

dimensi kualitas fungsional atau 

proses. Dengan demikian, 

kualitas teknis dan dimensi 

kualitas fungsional kualitas 

pelayanan yang dirasakan 

muncul.  
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3. Kepuasan (Satisfaction) 

Kepuasan pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai respon 

pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah konsumsi" (Tse 

dan Wilton, 1998). Pelanggan 

mengalami berbagai kepuasan 

atau tidak puas setelah 

mengalami masing-masing jasa 

sesuai dengan sejauh mana 

harapan mereka terpenuhi atau 

terlampaui, karena kepuasan 

adalah keadaan emosional, reaksi 

pasca pembelian mereka dapat 

berupa kemarahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, 

netralitas, kegembiraan, atau 

kesenangan (Lovelock dan 

Wright, 2007;102).  

Berdasarkan tinjauan 

literatur menunjukkan bahwa 

tampaknya ada kesepakatan 

antara peneliti pemasaran bahwa 

kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan merupakan konstruksi 

terpisah yang unik dan berbagai 

hubungan dekat (Cronin & 

Taylor, 1992). Kebanyakan 

peneliti di bidang jasa telah 

menyatakan bahwa konstruksi ini 

adalah berbeda (Boulding, et al, 

1993; Carman, 1990). Tabel 1 

mengidentifikasi sejumlah 

elemen kunci yang membedakan 

kepuasan pelanggan dari kualitas 

pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Perbedaan Kepuasan Pelanggan Dengan Kualitas Pelayanan 
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Kepuasan Pelanggan Kualitas pelayanan 

 Kepuasan pelanggan dapat disebabkan oleh 

banyak dimensi, baik berkaitan atau tidak 

dengan kualitas pelayanan  

 Penilaian kepuasan pelanggan secara jumlah 

besar dapat dibentuk bukan dari masalah 

kualitas. Misalnya kebutuhan, ekuitas, 

persepsi keadilan dan lain-lain.  

 Kepuasan pelanggan diyakini mempunyai 

lebih konseptual yang mendahuluinya.  

 Penilaian kepuasan pelanggan 

membutuhkan pengalaman mengenai 

pelayanan atau penyedia jasa. 

 Dimensi kualitas pelayanan 

mempunyai landasan penilaian 

yang agak spesifik 

 Harapan untuk kualitas 

didasarkan pada cita-cita atau 

kesempurnaan persepsi.  

 Kualitas pelayanan memiliki 

sedikit pendahulu 

konseptualnya.  

 Persepsi kualitas tidak 

memerlukan pengalaman dengan 

layanan atau penyedia. 

 

Sumber: Akinyele (2010) 

Walaupun setiap pemasar 

yang berhasil ingin 

memberikan jasa yang 

memuaskan pelanggan, ini 

bukanlah satu-satunya sasaran. 

Perusahaan tidak dapat 

melupakan sasaran bisnis 

mendasar lainya, seperti 

mencapai keunggulan bersaing 

atau mencetak keuntungan. 

Manfaat kepuasaan pelanggan 

yang akan membantu 

perusahaan sasaran mendasar 

tersebut. Menurut Lovelock dan 

Wright (2007:105) ada 

beberapa manfaat dari kepuasan 

pelanggan sebagai berikut: 
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1) Mengisolasi pelanggan 

dari pesaing 

2) Menciptakan 

keunggulan yang 

berkelanjutan 

3) Mengurangi biaya 

kegagalan  

4) Mendorong pelanggan 

kembali dan menjadi 

loyal 

5) Meningkatkan/mempro

mosikan cerita positis 

dari mulut ke mulut 

6) Menurunkan biaya 

menarik pelanggan 

baru. 

 

4. Niat Untuk Kembali 

(Repatronage Intention) 

Yang dan Chang (2011) 

mendefinisikan niat untuk 

kembali (repatronage intention) 

sebagai keinginan pelanggan 

untuk melakukan pembelian 

ulang. Minat (intention) 

merupakan pernyataan sikap 

mengenai bagaimana seseorang 

akan berperilaku di masa yang 

akan datang (Söderlund dan 

Öhman dalam Akinyele, 2010). 

Niat merupakan penilaian 

subyektif tentang bagaimana 

seseorang akan berperilaku di 

masa depan dan biasanya 

berfungsi sebagai variabel 

dependen dalam banyak 

penelitian kualitas pelayanan 

dan kepuasan (Boulding et al, 

1993). Minat beli ulang 

(repurchase intention) 

merupakan suatu komitmen 

konsumen yang terbentuk 

setelah konsumen melakukan 

pembelian suatu produk atau 

jasa (Setyaningsih, et al, 2007).  

Parasuraman, et al (1994) 

menyatakan hanya kepuasan 
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pelanggan yang dapat 

menimbulkan niat pembelian. 

Namun kualitas pelayanan 

secara keseluruhan juga 

berpengaruh secara signifikan 

pada niat pembelian (Cronin 

dan Taylor, 1994; Parasuraman, 

et al, 1994). Dari pernyataan 

tersebut repatronage intention 

dapat dihasilkan oleh kualitas 

pelayanan yang baik dan 

kepuasan pelanggan. Yang dan 

Chang (2011) mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan 

secara langsung dan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan antara kepuasan 

pelanggan dengan repatronage 

intention. Tidak hanya 

kepuasan namun kualitas 

pelayanan yang baik dapat 

berpengaruh terhadap 

repatronage intention dan 

kepuasan pelanggan sebagai 

prediktor yang kuat dari 

repatronage intention 

(Akinyele, 2010). 

 

5. Pembahasan 

Menilai atau mengukur 

kualitas pelayanan melalui 

perspektif pelanggan dimulai 

dari kebutuhan pelanggan 

(Berry, et al, 1988) dan 

berakhir pada presepsi 

pelanggan. Kualitas pelayanan 

merupakan suatu proses 

pembandingan antara harapan 

konsumen (layanan yang 

diinginkan) dengan kinerja 

(pelayanan yang dirasakan). 

Pelayanan yang diinginkan 

adalah tingkat pelayanan yang 

mewakili perpaduan dari apa 

yang pelanggan yakin bisa dan 

harus disediakan. Sedangkan 

pelayanan yang memadai 
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adalah tingkat minimum 

layanan dimana pelanggan 

bersedia menerima.  

Secara umum terdapat 

beberapa hal yang mendasari 

literatur tentang pelayanan 

(service) yaitu konsumen lebih 

sulit mengevaluasi kualitas 

pelayanan dibandingkan pada 

kualitas barang. Persepsi 

kualitas pelayanan hasil dari 

perbandingan ekspektasi 

konsumen dengan kinerja 

pelayanan yang dirasakan. Dan 

terakhir evaluasi kualitas tidak 

dibuat semata-mata pada hasil 

layanan, akan tetapi mereka 

juga melibatkan evaluasi dari 

proses pelayanan 

(Parasuraman, et al 1985). 

Oleh karena itu, pelayanan 

adalah sebuah proses yang 

mengarah pada suatu hasil 

selama produksi sebagian 

simultan dan sebagian pada 

proses konsumsi jasa 

(Gronroos, 2001). 

Konsep kualitas jasa 

dapat diukur dengan skala 

SERVQUAL. Pada studi awal 

SERVQUAL adalah instrumen 

generik dengan keandalan dan 

validitas yang baik dan 

penerapan yang luas, namun 

sekarang SERVQUAL dinilai 

ulang. Meski demikian, 

berbagai studi gabungan atau 

replikasi memunculkan isu 

penting yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut 

(Parasuraman, et al, 1988; 

1991). Studi yang dilakukan 

oleh Akan (1995) pada hotel 

bintang empat dan lima di 

Turki menemukan konstruk 

kualitas pelayanan yang 

meliputi kesopanan dan 

kompetensi personil, 
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komunikasi dan transaksi, 

bukti fisik, mengetahui dan 

memahami pelanggan, akurasi 

dan kecepatan pelayanan, 

solusi untuk masalah, dan 

ketepatan pemesanan. 

Sedangkan temuan empiris 

yang dilakukan oleh Carman 

(1990) menemukan tujuh 

faktor dalam menilai kualitas 

pelayanan diantaranya 

tangibles, reliability, 

responsiveness, security, 

personal attention, courtesy, 

dan access. 

Johnston (1995) 

mengungkapkan dalam menilai 

kualitas pelayanan terdapat 18 

determinant yang harus 

diperhatikan, diantranya: 

access, aesthetics, 

attentiveness/helpfulness, 

availability, care, 

cleanliness/tidiness, comfort, 

commitment, communication, 

competence, courtesy, 

flexibility, friendliness, 

functionality, integrity, 

reliability, responsiveness, 

security.  

1) Akses (access) adalah 

kemudahan untuk 

mendekati lokasi fisik 

perusahaan, termasuk 

kemudahan dalam 

menemukan jalan di sekitar 

lingkungan pelayanan dan 

kejelasan rute.  

2) Estetika (aesthetics) adalah 

sejauh mana komponen 

dari paket layanan yang 

menyenangkan atau 

menyenangkan kepada 

pelanggan, termasuk 

penampilan dan suasana 

lingkungan pelayanan, 

penampilan dari fasilitas 
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pelayanan baik barang 

maupun karyawan.  

3) Perhatian/menolong 

(attentiveness/helpfulness) 

adalah sejauh mana 

pelayanan karyawan baik 

memberikan bantuan 

kepada pelanggan atau 

memberikan kesan minat 

pelanggan dan 

menunjukkan kesediaan 

untuk melayani.  

4) Ketersediaan (availability) 

adalah ketersediaan 

fasilitas pelayanan, 

karyawan dan barang 

kepada pelanggan. Dalam 

hal ini karyawan bersedia 

memberikan waktu dengan 

setiap pelanggan. Dalam 

hal barang, ketersediaan 

meliputi kuantitas dan 

berbagai produk yang 

dibuat tersedia untuk 

pelanggan.  

5) Peduli (care) adalah 

perhatian, pertimbangan, 

simpati dan kesabaran yang 

ditunjukkan kepada 

pelanggan. Ini termasuk 

sejauh mana pelanggan 

merasa tenang oleh layanan 

dan dibuat merasa 

emosional (bukan secara 

fisik) nyaman.  

6) Kebersihan/kerapian 

(cleanliness/tidiness) 

adalah kebersihan, dan 

kerapian lingkungan 

layanan, fasilitas, barang 

dan karyawan.  

7) Kenyamanan (comfort) 

adalah melibatkan 

kenyamanan lingkungan 

fisik layanan dan fasilitas 

layanan.  
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8) Komitmen (commitment) 

adalah komitmen yang 

jelas bagi karyawan untuk 

pekerjaan mereka, 

termasuk kebanggaan dan 

kepuasan dalam melakukan 

pekerjaan, ketekunan dan 

ketelitian karyawan.  

9) Komunikasi 

(communication) adalah 

kemampuan penyedia 

layanan untuk 

berkomunikasi dengan 

pelanggan dengan cara 

yang pelanggan mengerti. 

Ini termasuk kejelasan, 

kelengkapan dan 

keakuratan informasi baik 

lisan dan tertulis 

dikomunikasikan kepada 

pelanggan dan kemampuan 

karyawan untuk 

mendengarkan dan 

memahami pelanggan.  

10) Kompetensi (competence) 

adalah keterampilan, 

keahlian dan 

profesionalisme dengan 

layanan yang dijalankan. 

Ini termasuk melakukan 

prosedur yang benar, 

pelaksanaan yang benar 

dengan instruksi pelanggan 

dan tingkat pengetahuan 

produk atau jasa pada 

karyawan, rendering yang 

baik dan kemampuan 

umum untuk melakukan 

pekerjaan dengan baik.  

11) Kesopanan (courtesy) 

adalah rasa hormat dan 

kesopanan yang 

ditunjukkan karayawan 

dalam berurusan dengan 

pelanggan.  

12) Fleksibilitas (flexibility) 

adalah kesediaan dan 

kemampuan di pihak 
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pekerja layanan untuk 

mengubah atau mengubah 

sifat dari layanan atau 

produk untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan.  

13) Keramahan (friendliness) 

adalah kehangatan dan 

pendekatan pribadi (bukan 

didekati fisik) dari 

penyedia layanan, terutama 

dari karyawan, termasuk 

sikap ceria dan 

kemampuan untuk 

membuat pelanggan 

merasa diterima.  

14) Fungsional (functionality) 

adalah kemampuan layanan 

dan kesesuaian untuk 

tujuan atau "kualitas 

produk" dari fasilitas 

pelayanan dan barang.  

15) Integritas (integrity) 

meliputi kejujuran, 

keadilan, keadilan dan 

kepercayaan yang 

dilakukan oleh penyedia 

jasa pada pelanggan.  

16) Keandalan (reliability) 

adalah keandalan dan 

konsistensi dari kinerja 

fasilitas pelayanan, barang 

dan karyawan. Termasuk 

pelayanan tepat waktu dan 

kemampuan untuk menjaga 

perjanjian yang dibuat 

dengan pelanggan.  

17) Daya tanggap 

(responsiveness) adalah 

kecepatan dan ketepatan 

waktu pelayanan. 

Termasuk kecepatan dan 

kemampuan penyedia 

layanan untuk segera 

menanggapi permintaan 

pelanggan, dengan 

meminimalisir waktu untuk 

menunggu dan waktu 

antrian pelanggan.  



DETERMINAN DIMENSI SERVICE QUALITY DALAM PENGUKURAN 
KEPUASAN DAN REPATRONAGE INTENTION 

 

 

 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.35 Agustus 2015 Page 46 
 

 

18) Keamanan (security) 

adalah keamanan pribadi 

dari pelanggan dan barang-

barangnya saat 

menggunakan proses 

pelayanan. Ini termasuk 

menjaga rahasia pelanggan. 

Berdasarkan temuan-

temuan empiris tersebut, dalam 

upaya mengukur kinerja 

pelayanan terdapat banyak 

penelitian yang 

mengungkapkan determinant 

kualitas pelayanan yang harus 

diperhatikan. Hal ini 

dikarenakan tidak selamanya 

skala dan determinant kualitas 

pelayanan dapat dianggap 

universal dan generic. Dimensi 

kualitas pelayanan harus 

diubah atau disesuaikan 

dengan situasi pelayanan 

tertentu dan dalam konteks 

lingkungan yang akan 

dilakukan penelitian, tujuannya 

untuk membuat instrumen 

yang lebih sesuai. 

Temuan lain yang 

dilakukan oleh Agus, et al, 

(2007) mengeksplor dimensi 

kualitas jasa di Malaysia, 

menjelaskan bahwa dimensi 

kualitas jasa yang meliputi 

kehandalan, daya tanggap, 

kesopanan, akses, komunikasi, 

bukti fisik, kompetensi, 

memahami pelanggan dan 

kredibilitas berhubungan kuat 

dengan kepuasan pelanggan. 

Temuan empiris lainnya 

menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara 

berbagai dimensi kualitas jasa. 

Namun dari Sembilan dimensi 

hanya terdapat tiga dimensi 

diantaranya kredibilitas, 

kesopanan dan daya tanggap 

mempunyai hubungan dan 
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berpengaruh secara langung 

terhadap kualitas pelayanan. 

Adapun peneltian yang 

dilakukan oleh Siddique, et al, 

(2011) meneliti faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan yang 

dirasakan pelanggan pada 

Bank dalam negeri dan Bank 

luar negeri. Hasil penelitiannya 

mengungkapkan dimensi 

kehandalan, komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, dan 

bukti fisik berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas 

pelayanan.  

Berdasarkan temuan di 

atas jelas kualitas pelayanan 

terbentuk dari beberapa 

dimensi kualitas pelayanan 

dimana setiap hasil penelitian 

berbeda. Hal ini menandakan 

tidak ada model universal yang 

melayani untuk semua konteks 

yang berbeda dan situasi di 

mana kualitas pelayanan 

beroperasi (Cronin dan Taylor, 

1992; Akan, 1995).  

Bagaimanapun peneliti harus 

mempertimbangkan bahwa 

tidak semua penentu kualitas 

jasa memiliki efek yang sama 

pada persepsi kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen (Agus, et 

al, 2007). 

Upaya mendapatkan 

kepuasan pelanggan tergantung 

pada bagaimana perusahaan 

mempertahankan standar 

layanan yang berkualitas tinggi 

(Agyapong, 2011). Hal ini 

berarti adanya hubungan 

kausalitas antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan. Sebagaimana yang 

sudah dijelaskan di atas 

kualitas pelayanan, kepuasan 

pelanggan, dan niat untuk 
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kembali (re-patronage 

intention) merupakan hal yang 

penting dalam pengukuran 

kualitas pelayanan (Cronin dan 

Taylor, 1994). Pernyataan 

tersebut diperkuat oleh temuan 

empiris yang dilakukan oleh 

Eko S (2014), Hasil 

penelitiannya mengungkapkan 

bahwa terdapat pengaruh 

antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan 

dan terdapat pengaruh antara 

kualitas pelayanan dengan niat 

untuk kembali (repatronage 

intention). Sementara itu 

kepuasan pelanggan juga 

berpengaruh terhadap niat 

untuk kembali (repatronage 

intention). Disisi lain kualitas 

pelayanan juga berpengaruh 

pada niat untuk kembali 

(repatronage intention) 

melalui kepuasan. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Chen (2011), 

tujuan penelitiannya adalah 

untuk mengeksplorasi faktor-

faktor kunci yang 

mempengaruhi niat perilaku 

konsumen lebih khusus. Hasil 

penelitian ini menunjukkan 

bahwa kualitas layanan secara 

keseluruhan merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi 

niat perilaku konsumen.  

Temuan empiris lain 

yang dilakukan oleh Tat, et al 

(2011), mengungkapkan 

diantara lima dimensi yang 

diuji, jaminan ditemukan 

menjadi penentu terkuat dari 

kepuasan pelanggan, diikuti 

oleh responsiveness, 

tangibility, reability, dan 

empathy. Hasil ini juga 

mendukung pendapat bahwa 

kepuasan pelanggan dapat 
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menyebabkan niat pembelian 

konsumen. Hal ini sejalan 

dengan temuan empiris yang 

dilakukan oleh Yang dan 

Chang (2011), 

mengungkapkan bahwa 

kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap 

repatronage intention. 

 

6. Kesimpulan 

Kualitas pelayanan 

merupakan suatu penilaian atau 

sikap berkaitan dengan 

keunggulan dari pelayanan, dan 

dijelaskan sebagai evaluasi dari 

hasil palayanan (apa yang 

pelanggan benar-benar 

menerima dari layanan) dan 

proses pelayanan (cara di mana 

pelayanan disampaikan). Upaya 

mengukur kualitas pelayanan 

terdapat 18 determinant yang 

harus diperhatikan, diantranya: 

access, aesthetics, 

attentiveness/helpfulness, 

availability, care, 

cleanliness/tidiness, comfort, 

commitment, communication, 

competence, courtesy, 

flexibility, friendliness, 

functionality, integrity, 

reliability, responsiveness, 

security.  

Dimensi atau 

determinan kualitas pelayanan 

harus diubah atau disesuaikan 

dengan situasi pelayanan 

tertentu dan dalam konteks 

lingkungan yang akan 

dilakukan penelitian, tujuannya 

untuk membuat instrumen yang 

lebih sesuai. Hal ini 

dikarenakan belum ada skala 

atau determinan yang sifatnya 

general atau universal. 

Kualitas pelayanan akan 

mempengaruhi secara langsung 
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atau tidak langsung terhadap 

kepuasan pelanggan dan niat 

untuk kembali (repatronage 

intention). Sementara itu 

kepuasan pelanggan juga 

berpengaruh terhadap niat 

untuk kembali (repatronage 

intention). Disisi lain kualitas 

pelayanan juga berpengaruh 

pada niat untuk kembali 

(repatronage intention) melalui 

kepuasan. 
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