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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Bab II ini menyajikan teori – teori yang melandasi kegiatasan penelitian 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Salon 

Liliek Salatiga. Landasan teori ini memberikan konsep yang jelas agar tidak 

terjadi penyimpangan. Teori –teori yang dibahas adalah jasa, kualitas pelayanan, 

dan kepuasan konsumen. 

 

2.1.  JASA 

2.1.1. Pengertian Jasa 

Kotler mendefinisikan jasa sebagai “setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu”
7
. Produk jasa bisa berhubungan produk fisik maupun tidak. Maksudnya, 

ada produk jasa murni seperti pengacara, guru, pembantu rumah tangga, dan 

pembawa acara, ada pula jasa yang membutuhkan produk fisik sebagai 

persyaratan utama (misalnya makanan di restoran, komputer dan peripheralnya 

pada jasa warnet).  

Menurut Johnson, MacMillan, & Allen, “services are not tangible things 

that can be touched, seen, and felt, but rather are intangible deeds and 

performances.”
8
 Jasa adalah bukan berwujud benda yang dapat disentuh, dilihat, 

                                                 
7
 Fandy Tjiptono dan Gregorious Chandra, 2011, Service, Quality, &Satisfaction: Edisi 3, 

Andi, Yogyakarta, hal 17 
8
 Valarie A. Zeithaml & Mary Jo Bitner, 2000, Services Marketing: Intergrating Customer 

Focus Across the Firm, Second Edition: Irwin McGraw-Hill, USA, hal. 2 
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dan dirasakan, tetapi lebih merupakan perbuatan dan kinerja yang tidak berwujud 

fisik . 

Lovelock mendefinisikan “jasa sebagai suatu aktivitas ekonomi yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Sering kali kegiatan yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dalam bentuk suatu kegiatan yang akan 

membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, obyek, maupun asset – asset 

lainnya yang menjadi tanggung jawab dari pembeli.”
9
 

 Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan jasa dalam 

penelitian ini adalah aktivitas dengan sifat intangible yang diberikan oleh satu 

pihak (penyedia jasa) kepada pihak lain (konsumen) dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.2. Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa merupakan ciri khusus yang dimiliki jasa dan 

membedakannya dari barang. Menurut Lovelock dan Gummeson ada empat 

karakteristik utama yang membedakan jasa dengan barang, yaitu intangibility, 

heterogeneity, inseparability, dan perishability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Chistopher Lovelock et all, 2010, Pemasaran Jasa – Perspektif Indonesia Jilid 1 : Edisi 

Ketujuh (Judul Asli : Services Marketing: Seventh Edition), Erlangga: Jakarta. hal. 16 
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Berikut adalah penjelasan tentang keempat karakteristik jasa : 

1) Intangibility 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak bisa dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang 

konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia 

mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli 

jasa tertentu, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan atau 

menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa 

yang dibelinya. Produk – produk intangible diyakini lebih sulit 

dievaluasi, karenanya bisa menimbulkan tingkat ketidakpastian dan 

persepsi risiko yang besar. Oleh karena itu, untuk menekan 

ketidakpastian, para pelanggan acapkali memerhatikan symbol, 

tanda, petunjuk atau bukti fisik kualitas jasa bersangkutan. Mereka 

akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat (place), orang 

(people), peralatan (equipment), bahan dan materi komunikasi 

(communication material), simbol (symbol), dan harga (price) yang 

mereka amati. Kesimpulan yang dibuat para pelanggan akan banyak 

dipengaruhi oleh atribut – atribut yang digunakan perusahaan jasa, 

baik atribut yang bersifat obyektif dan dapat dikuantitatifkan 

maupun atribut yang sangat subyektif dan bersifat perseptual. 
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2) Heterogeneity / Variability 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non – standardized 

output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, 

tergantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

Sebagai contoh, dua orang yang datang ke salon yang sama dan 

meminta model rambut yang sama tidak akan mendapatkan hasil 

yang seratus persen identik. Hal semacam ini terjadi karena jasa 

melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya.  

3) Inseparability 

Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

di konsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sebagai contoh, 

perusahaan salon tidak akan dapat memproduksi jasanya tanpa 

kehadiran konsumen. Selain hadir secara fisik dan mental, konsumen 

bersangkutan secara aktual juga berperan sebagai co producer dalam 

proses operasi jasa, dengan cara menjawab pertanyaan – pertanyaan 

dari pihak salon / karyawan dan menjelaskan kebutuhan atau 

keinginan spesifiknya. 

Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen merupakan cirri khusus 

dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) 

dari jasa yang bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia jasa 

dan konsumen, efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

merupakan unsur kritis. Kunci keberhasilan bisnis jasa terletak pada 

proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, sistem imbalan, 

pelatihan, dan pengembangan karyawannya. 
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4) Perishability  

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali, 

atau dikembalikan. Artinya, meja rias dan kamar spa yang kosong, 

atau jam tertentu tanpa pengunjung / konsumen / pelanggan di salon 

akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. 

Permintaan konsumen terhadap jasa sangat flukuatif dan dipengaruhi 

faktor musiman. Kegagalan memenuhi permintaan puncak akan 

menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan dalam banyak kasus 

kualitas jasa mengalami penurunan signifikan.
10

 

Produk jasa yang ditawarkan oleh Salon Liliek Salatiga memiliki sifat 

intangible atau tidak bisa dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum 

dibeli dan dikonsumsi, heterogeneity atau memiliki perbedaan bentuk, kualitas, 

dan jenis pada setiap individu, waktu, dan tempat tertentu, inseparability atau 

dijual  terlebih dahulu sebelum diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan pada 

waktu dan tempat yang sama, dan perishability atau produk jasa yang ditawarkan 

oleh Salon Liliek Salatiga tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk 

pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali, atau dikembalikan. 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Fandy Tjiptono dan Gregorious Chandra, op.cit, hal 35 - 48 
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2.2. KUALITAS PELAYANAN 

2.2.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang, atau kelompok orang. Artinya 

objek yang dilakukan adalah masyarakat yang berdiri dari individu, golongan dan 

organisasi (sekelompok anggota dalam organisasi)
11

. Dalam penelitian ini, 

pelayanan adalah cara karyawan salon Liliek Salatiga melayani, membantu 

menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan konsumen. 

Pelayanan adalah sebuah usaha untuk membuat orang tertarik menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Pelayanan dapat diartikan “the service 

provided in support company’s core products”
12

. 

Tjiptono mengatakan bahwa, “kualitas pelayanan jasa berfokus pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pelanggan.”
13

 Dengan demikian kualitas pelayanan 

merupakan suatu usaha perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Kualitas pelayanan yang baik tercipta apabila pelayanan yang 

diberikan perusahaan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan 

keinginan konsumen bahkan melebihi harapan.  

Wijaya berpendapat bahwa, “kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh 

pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau 

konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan – 

                                                 
11

 Atep Adya Barata, 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima, PT Elex Media Komputindo: 

Jakarta, hal 28. 
12

Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry, 2003, Service Marketing 

(Integrating Customer Focus Across The Firm), McGraw-Hill/Irwin: New York, hal. 4. 
13

 Fandy Tjiptono, op.cit, hal.259 
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persyaratan tersebut.”
14

 Kualitas pelayanan merupakan usaha perusahaan salon 

yang dinilai oleh konsumen / pelanggan berdasarkan pengalaman konsumen 

setelah menggunakan produk atau jasa salon. 

Menurut Kotler & Keller, “quality is the totality of features and 

characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or 

implied needs.”
15

 Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari sebuah 

produk atau jasa yang dihasilkan pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Artinya kualitas pelayanan 

merupakan keseluruhan fitur, atribut dan karakteristik pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan untuk memuaskan keinginan konsumen yang dia nyatakan 

maupun tidak. 

Jadi, kualitas pelayanan adalah tingkat totalitas usaha perusahaan dalam 

menciptakan produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen dengan syarat tertentu. 

Jika pelanggan atau konsumen menerima pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginannya maka pelayanan tersebut dapat dikatakan 

baik atau berkualitas. Sebaliknya, jika pelanggan atau konsumen tidak menerima 

pelayanan yang sesuai dengan harapan dan keinginannya maka pelayanan tersebut 

dapat dikatakan layanan tersebut buruk. Baik atau buruknya pelayanan suatu 

perusahaan dapat dilihat dengan lima dimensi kualitas pelayanan.  

 

 

 

                                                 
14

 Tony Wijaya, op.cit, hal.11 
15

 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2013, Marketing Management: Fourteenth Edition, 

Pearson,  USA, hal.153 
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2.2.2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Valerie A. Zeithaml, kelima dimensi utama (SERVQUAL) 

tersebut yakni sebagai berikut : 

1. Reliabilitas (reliability), ability to perform the promised service 

dependably and accurately. 

2. Daya Tanggap (responsiveness), willingness to help customers and 

provide prompt service. 

3. Jaminan (assurance), Employees’ knowledge and courtesy and 

their ability to inspire trust and confidence. 

4. Empati (empathy), caring, individualized attention given to 

customers. 

5. Bukti fisik (tangible), Appearance of physical facilities, equipment, 

personnel, and written materials.
16

 

Berikut penjelasan kelima dimensi kualitas, 

1) Reliabilitas (Reliability) 

 Dimensi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan secara akurat dan andal,dapat dipercaya, 

bertanggung jawab atas apa yang dijanjikan, tidak pernah 

memberikan janji yang berlebihan dan selalu memenuhi janjinya. 

 Secara umum, dimensi reliabilitas merefleksikan konsistensi dan 

keandalan (hal yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan) dari 

kinerja perusahaan. 

 

                                                 
16

 Valarie A. Zeithaml & Mary Jo Bitner, op.cit, hal. 82 
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2) Daya Tanggap (Responsiveness) 

 Dimensi ini mencakup keinginan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat; selalu memperoleh 

definisi yang tepat dan segera mengenai pelanggan. Dimensi daya 

tanggap ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk 

memberikan pelayanannya tepat pada waktunya. Dimensi ini 

berkaitan dengan keinginan dan/atau kesiapan karyawan untuk 

melayani. 

 Dimensi ini juga merefleksikan persiapan perusahaan sebelum 

memberikan pelayanan. Misalnya, restoran baru sengaja untuk 

tidak mengiklankan “malam pembukaan” agar sistem pemberian 

pelayanannya dapat dilakukan dengan baik dan dipersiapkan untuk 

menangani kerumunan pengunjung yang lebih besar sehingga dapat 

meminimumkan kegagalan pelayanan maupun keluhan pelanggan. 

3) Jaminan (Assurance) 

 Dimensi ini terdiri dari empat hal berikut : 

a. Competency. Hal ini mencakup kepemilikan keterampilan dan 

pengetahuan yang diperlukan. 

b. Courtesy. Hal ini mencakup kesopanan, rasa hormat, perhatian, 

dan keramahan karyawan. 

c. Credibility. Hal ini mencakup kepercayaan terhadap dan 

kejujuran dari si pemberi jasa. 

d. Security. Hal ini mencakup kebebasan dari bahaya, risiko, atau 

keragu – raguan. 
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Dimensi ini mencakup pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuannya untuk memberikan kepercayaan kepada 

pelanggan. Dimensi ini merefleksikan kompetensi perusahaan, 

keramahan (kesopan-santunan) kepada pelanggan, dan keamanan 

operasinya. Kempetensi berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan dalam memberikan jasa. Keramahan mengacu pada 

bagaimana pekerja perusahaan berinteraksi dengan pelanggannya 

bahwa ia bebas dai bahaya, risiko, dan keragu-raguan. 

4) Empati (Empathy) 

 Dimensi ini terdiri dari tiga hal berikut ini. 

a. Accessibility. Hal ini mencakup kemudahan untuk mendekati 

dan menghubungi. 

b. Communication Skills. Hal ini mencakup pemberian informasi 

kepada pelanggan dengan bahasa yang dapat dimengerti, dan 

mendengarkan tanggapan dan pertanyaan pelanggan. 

c. Understanding the Customer. Hal ini mencakup perlunya usaha 

untuk mengetahui pelanggan dan kebutuhan khususnya. 

 Dimensi ini menunjukkan derajat perhatian yang diberikan kepada 

setiap pelanggan. Dimensi ini juga merefleksikan kemampuan 

karyawan untuk menyelami perasaan pelanggan sebagaimana jika 

karyawan itu sendiri mengalaminya. 

5) Bukti Fisik (Tangible) 

 Dimensi ini mencakup kondisi fisik fasilitas, peralatan, serta 

penampilan karyawan. Karena jasa tidak dapat diamati secara 
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langsung, maka pelanggan sering kali berpedoman pada kondisi 

yang terlihat mengenai jasa dalam melakukan evaluasi. Kenyataan 

yang berkaitan dengan perusahaan itu mencakup obyek yang sangat 

bervariasi seperti karpet, tempat duduk, pencahayaan, warna 

dinding, brosur, korespodensi sehari – hari, penampilan karyawan, 

keramahan karyawan,dll. Dimensi ini terdiri dari dimensi yang 

berkaitan dengan peralatan dan fasilitas yang digunakan serta 

personel dan materi komunikasi yang digunakan.
17

 

2.2.3. Prinsip – prinsip Kualitas Jasa 

Dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan yang baik, perusahaan jasa 

sebaiknya menggunakan manajemen yang baik pula. Menurut Wolkins ada enam 

prinsip utama yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan jasa dalam 

menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif, yaitu : 

1) Kepemimpinan  

Strategi kualitas harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan 

mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja 

kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, 

usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. 

2)  Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai 

karyawan operasional, wajib mendapatkan penekanan dalam 

pendidika tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, 

                                                 
17

 Lerbin R. Aritonang, 2005, Kepuasan Pelanggan: Pengukuran dan Penganalisisan 

dengan SPSS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.23-31 
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alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif 

dalam implementasi strategi kualitas. 

3) Perencanaan Strategik 

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan 

tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan 

untuk mencapai visi dan misinya. 

4) Review  

Proses review merupakan satu – satunya alat yang paling efektif 

bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses 

ini menggambarkan mekanisme yang mejamin adanya perhatian 

terus menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran – sasaran 

kualitas. 

5) Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh 

proses komunikasi organisasi, baik karyawan, pelanggan, maupun 

stakeholder lainnya (seperti pemasok, pemegang saham, 

pemerintah, masyarakat, dan lain – lain), 

6) Total Human Reward 

Reward dan recognition merupakan aspek krusial dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu 

diberi imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti 

ini, motivasi, semangat kerja, rasa bangga, dan rasa memiliki 

(sense of belonging) setiap anggota organisasi dapat meningkat, 

yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas 
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dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan dan loyalitas 

pelanggan.
18

 

Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan kualitas 

pelayanan dalam penelitian ini adalah tingkat totalitas usaha perusahaan dalam 

menciptakan produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen yang diukur dengan lima dimensi utama yaitu 

realibilitas, daya tanggap, empati, jaminan, dan bukti fisik dari Salon Liliek 

Salatiga. 

 

2.3. KEPUASAN KONSUMEN 

2.3.1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kotler dan Keller menyebutkan bahwa, “customer satisfaction is a person’s 

feelings of pleasure or disappointment that result from comparing a product’s 

perceived performance (or outcome) to expectation.”
19

 Kepuasan konsumen 

adalah perasaan seseorang senang atau kekecewaan yang dihasilkan dari 

membandingkan kinerja produk yang dirasakan (atau hasil) dengan harapan. 

Artinya, jika kinerja atau pelayanan berada dibawah harapan maka konsumen 

tidak puas, jika kinerja atau pelayanan memenuhi harapan maka konsumen puas, 

jika kinerja atau pelayanan melebihi harapan maka konsumen sangat puas atau 

senang.  

Schiffman & Kanuk mendefinisikan bahwa, “customer satisfaction is the 

individual’s perception of the performance of the product or service in relation to 

                                                 
18

 Fandy Tjiptono dan Gregorious Chandra, op.cit, hal 203 
19

 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, op.cit, hal. 150 
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their expectations.”
20

 Kepuasan konsumen adalah persepsi individu dari kinerja 

atau performa produk atau jasa yang berhubungan dengan harapannya. 

Menurut Enggel dalam J. Supranto, “kepuasan konsumen merupakan 

evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang – kurangnya 

memberikan hasil (out come) sama atau melampaui harapan konsumen.”
21

 

Terdapat tiga komponen utama dalam definisi kepuasan pelanggan. Menurut 

Giese dan Cote, ketiga komponen tersebut yakni : 

1. Tipe respons ( baik respon emosional, afektif, maupun kognitif) dan 

intensitas respon (kuat hingga lemah, biasanya dicerminkan lewat 

istilah – istilah seperti “sangat puas”, “netral”, “sangat senang”, 

“frustasi”, dan sebagainya). 

2. Fokus respon, berupa produk, konsumsi, keputusan pembelian, 

wiraniaga, toko, dan sebagainya. 

3. Timing respon, yaitu setelah konsumsi, setelah pilihan pembelian, 

berdasarkan pengalaman akumulatif.
22

 

Berdasarkan  beberapa definisi tersebut maka yang dimaksud dengan 

kepuasan konsumen dalam penelitian ini adalah persepsi purnabeli konsumen 

yang timbul akibat menggunakan produk atau jasa yang dibeli dan 

membandingkan kinerjanya (outcome) dengan harapan. 
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 Leon G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 2007, Consumer Behavior:Ninth Edition, 

Pearson Education, New Jersey, hal 9 
21

 J. Supranto, 2012, Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran, Rineka Cipta, Jakarta, 

hal. 396 
22

 Fandy Tjiptono, op.cit. hal. 350 
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2.3.2. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Dutka terdapat tiga dimensi dalam mengukur kepuasan konsumen 

secara universal yaitu : 

1) Attributes related to product yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan 

dengan atribut dari produk seperti penetapan nilai yang didapatkan 

dengan harga, kemampuan produk menentukan kepuasan, benefit dari 

produk tersebut.  

2) Attributes related to service yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan 

dengan atribut dari pelayanan misalnya dengan garansi yang dijanjikan, 

proses pemenuhan pelayanan atau pengiriman, dan proses penyelesaian 

masalah yang diberikan.  

3) Attributes related to purchase yaitu dimensi kepuasan yang berkaitan 

dengan atribut dari keputusan untuk membeli atau tidaknya dari 

produsen seperti kemudahan mendapat informasi, kesopanan karyawan 

dan juga pengaruh reputasi perusahaan.
23

 

2.3.3.  Tipe – tipe Kepuasan dan Ketidakpuasan  

Menurut Stauss & Neuhaus terdapat tiga tipe kepuasan dan dua tipe 

ketidakpuasan berdasarkan kombinasi antara emosi – emosi spesifik terhadap 

penyedia jasa.  

a) Demanding Customer Satisfaction, yaitu tipe kepuasan yang aktif. 

Artinya relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama 

optimisme dan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman positif di 

masa lalu, konsumen dengan tipe kepuasan ini berharap bahwa 

                                                 
23

 Basrah Saidani dan Samsul Arifin, 2012, Pengaruh Kualitas Produk Dan Kualitas 

Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dan Minat Beli Pada Ranch Market: JRMSI Vol 3 No. 1, 

UNJ, Jakarta, hal. 6 
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penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi mereka yang 

semakin meningkat di masa depan. Selain itu, mereka bersedia 

meneruskan relasi yang memuaskan dengan penyedia jasa. Kendati 

demikian, loyalitas akan tergantung pada kemampuan penyedia jasa 

dalam meningkatkan kinerjanya seiring dengan meningkatnya 

tuntutan konsumen. 

b) Stable Customer Satisfaction, konsumen dalam tipe ini memiliki 

tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang demanding. Emosi positifnya 

terhadap penyedia jasa bercirikan steadiness dan trust dalam relasi 

yang terbina saat ini. Mereka menginginkan segala sesuatunya tetap 

sama. Berdasarkan pengalaman – pengalaman positif yang telah 

terbentuk hingga saat ini, mereka bersedia melanjutkan relasi dengan 

penyedia jasa. 

c) Resigned Customer Satisfaction, konsumen tipe ini juga merasa 

puas. Namun, kepuasannya bukan disebabkan oleh pemenuhan 

ekspektasi, namun lebih didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis 

untuk berharap lebih. Perilaku konsumen tipe ini cenderung pasif. 

d) Stable Customer Dissatisfaction, konsumen tipe ini tidak puas 

terhadap kinerja penyedia jasa, namun mereka cenderung tidak 

melakukan apa – apa. Relasi mereka dengan penyedia jasa diwarnai 

emosi negatif dan asumsi bahwa ekspektasi mereka tidak bakal 

terpenuhi di masa datang. Mereka juga tidak melihat adanya peluang 

untuk perubahan atau perbaikkan. 
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e) Demanding Customer Satisfaction, konsumen tipe ini bercirikan 

tingkat aspirasi aktif dan perilaku demanding. Pada tingkat emosi, 

ketidakpuasannya menimbulkan protes dan oposisi. Hal ini 

menyiratkan bahwa mereka akan aktif dalam menuntut perbaikkan. 

Pada saat bersamaan, mereka juga merasa tidak perlu tetap loyal 

pada penyedia jasa. Berdasarkan pengalaman negatifnya, mereka 

tidak akan memilih penyedia jasa yang sama lagi di kemudian hari.
24

 

 Berdasarkan uraian tersebut maka yang dimaksud dengan kepuasan 

konsumen dalam penelitian ini adalah persepsi positif atau negatif purnabeli 

konsumen yang timbul akibat menggunakan produk atau jasa yang dibeli dan 

membandingkan kinerjanya (outcome) dengan harapan. Konsumen yang puas 

terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan diwarnai dengan respon positif, 

mengharapkan segala sesuatu yang telah diberikan oleh perusahaan tetap sama 

atau ditingkatkan serta  melakukan pembelian ulang. Konsumen yang tidak puas 

terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan diwarnai dengan respon negatif, 

ada yang bersikap pasif yaitu pemutusan relasi secara langsung oleh konsumen 

terhadap perusahaan tanpa melakukan protes, dan ada yang bersikap aktif yaitu 

melakukan protes dan oposisi atas ketidakpuasan terhadap pelayanan perusahaan 

dan bisa meminta perbaikkan, keduanya menyiratkan bahwa tidak akan 

menggunakan jasa perusahaan tersebut kembali diwaktu yang akan datang. 
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2.3.4. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan yang berlangsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.
25

 

Tujuan perusahaan adalah menciptakan pelanggan, konsumen adalah raja. Ia 

bukan budak yang tidak dapat berpikir, yang dapat dimanipulasi semaunya oleh 

pebisnis. Produk dan jasa yang diterima atau ditolak berdasarkan sejauh mana 

keduanya dipandang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup. 
26

Konsumen 

disini adalah pembeli produk jasa yang ditawarkan oleh salon Liliek Salatiga. 

a) Keputusan Konsumen 

Konsumen dalam mengambil keputusan mempunyai langkah – langkah 

berikut ini : 

1. Pengenalan kebutuhan, konsumen mempersepsikan perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan situasi actual yang memadai untuk 

membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

2. Pencarian informasi, konsumen mencari informasi yang disimpan 

didalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang 

relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). 

3. Evaluasi alternatif, konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan 

manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif 

yang dipilih. 

4. Pembelian, konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau 

pengganti yang dapat diterima bila perlu. 

                                                 
25

 James F Engel, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard: alih bahasa Budiyanto, 1994. 

Perilaku Konsumen:Jilid 1. Binarupa Aksara:Jakarta, hal. 3 
26

 James F Engel, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard , ibid, hal. 9 



27 

 

5. Hasil, konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih 

memenuhi kebutuhan dan harapan segera sesudah digunakan.
27

 

Berdasarkan uraian tersebut maka pengambilan keputusan konsumen 

melalui lima langkah yaitu, pengenalan kebutuhan yang diinginkan, pencarian 

informasi mengenai produk barang atau jasa salon yang akan digunakan, evaluasi 

alternatif berkenaan manfaat yang akan didapatkan, pembelian produk barang dan 

jasa salon yang dipilih, dan hasil yang diperoleh menjadi alternatif keputusan 

pembelian produk barang dan jasa salon di masa yang akan datang. 

b) Hasil Pembelian 

Pembeli akan mengevaluasi alternatif sesudah pembelian produk barang dan 

jasa salon seperti halnya sebelum pembelian. Jika keterlibatan tinggi, bukan tidak 

lazim pembeli mengalami periode yang seketika dan sementara berupa penyesalan 

atau keraguan sesudah keputusan. Hal ini dapat menimbulkan dampak apakah 

pembeli bersangkutan puas atau tidak puas dengan transaksinya. 

1. Kepuasan / Ketidakpuasan Konsumen 

Kepuasan merupakan hasil dari harapan yang terpenuhi atau melebihi, 

dan ketidakpuasan merupakan hasil dari harapan yang diteguhkan secara 

negatif. 

 Model diskonfirmasi 

Konsumen melakukan pembelian dengan harapan mengenai 

begaimana produk barang atau jasa akan benar – benar bekerja 

begitu digunakan. Tiga jenis harapan, yaitu : 
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 Kinerja yang wajar, suatu penilaian normatif yang 

mencerminkan kinerja yang orang harus terima dengan 

biaya dan usaha yang dicurahkan untuk pembelian dan 

pemakaian. 

 Kinerja yang ideal, tingkat kinerja “ideal” yang optimum 

atau diharapkan. 

 Kinerja yang diharapkan, bagaimana kemungkinan kinerja 

nantinya. 

Macam – macam penilaian kepuasan/ketidakpuasan konsumen : 

 Diskonfirmasi positif , bahwa kinerja lebih baik daripada 

yang diharapkan. 

 Konfirmasi sederhana, bahwa kinerja sama dengan 

harapan. 

 Diskonfirmasi negatif, bahwa kinerja lebih buruk daripada 

yang diharapkan. 

c) Respon Konsumen terhadap Ketidakpuasan 

Perilaku mengeluh dari konsumen diperlihatkan dalam bentuk – bentuk 

ketidakpuasan konsumen. Jagdip Singh dalam Engel mengemukakan tiga kategori 

ketidakpuasan konsumen, yaitu : 

 Respon suara, misalnya meminta ganti rugi dari penyedia jasa. 

 Respon pribadi, misalnya komunikasi lisan yang negatif. 

 Respon pihak ketiga, misalnya mengambil tndakan hukum. 

 



29 

 

Day dalam Engel menambahkan empat faktor tambahan yang menentukan 

apakah suatu keluhan akan diajukan atau tidak : 

 Signifikansi dari peristiwa konsumsi – kepentingan produk, 

harga, visibilitas sosial, waktu yang diperlukan dalam konsumsi. 

 Pengetahuan dan pengalaman – banyaknya pembelian 

sebelumnya, pengetahuan tentang produk, persepsi mengenai 

kemampuan sebagai konsumen, pengalaman keluhan 

sebelumnya. 

 Kesulitan menuntut ganti rugi – waktu, gangguan pada kegiatan 

rutin, biaya. 

 Peluang keberhasilan dalam mengajukan keluhan.
28

 

Berdasarkan uraian tersebut maka kepuasan/ketidakpuasan konsumen dalam 

penelitian ini adalah penilaian konsumen pasca pembelian produk jasa salon yang 

dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu diskonfimasi positif merupakan kepuasan 

konsumen terhadap hasil yang diterima sesuai bahkan melebihi harapan, 

konfirmasi sederhana merupakan kepuasan konsumen terhadap hasil yang 

diterima sama dengan harapan, dan diskonfirmasi negatif menunjukkan 

ketidakpuasan konsumen terhadap hasil yang tidak sesuai dengan harapan. 

 

2.4. KERANGKA BERPIKIR 

 Menurut Uma Sekaran, kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 
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diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
29

 Dalam kerangka berpikir, peniliti 

akan menjelaskan tentang model hipotetis, definisi operasional, dan skala 

pengukuran variabel penelitian. 

2.4.1.Model Hipotetis 

 Model hipotetis merupakan gambaran dari variabel – variabel pernelitian. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan vaiabel 

independen. Variabel dependen disebut juga variabel tidak bebas (terikat), jika 

nilai atau harganya ditentukan oleh satu atau beberapa variabel lain. Dalam 

hubungan ini variabel lain disebut variabel independen atau variabel bebas.
30

 

 Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel independen adalah 

kualitas pelayanan (X) dengan lima dimensi sebagai indikator, yaitu reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Sedangkan, variabel dependen 

adalah kepuasan konsumen (Y). Berdasarkan uraian tersebut maka model 

hipotetis adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X = Kualitas Layanan  

Y = Kepuasan Konsumen 

= hubungan asosiatif  variabel X terhadap variabel Y 
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= indikator kualitas pelayanan 

X1 = dimensi reliability 

X2 = dimensi responsiveness 

X3 = dimensi assurance 

X4 = dimensi emphaty 

X5 = dimensi tangible 

 

2.4.2.Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan makna variabel – 

variabel yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, deskripsi teori / definisi 

operasional dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan 

bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil – hasil penelitian yang 

relevan dengan variabel yang diteliti.
31

 Dengan kata lain, definisi operasional 

adalah petunjuk pelaksanaan tentang cara mengukur suatu variabel. Berikut 

definisi operasional variabel dalam penelitian ini : 

A. Kualitas Pelayanan (X) 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat totalitas usaha Salon Liliek Salatiga 

dalam menciptakan produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang diukur dengan lima dimensi utama 

yaitu realibility (realibilitas), responsiveness (daya tanggap), empathy 

(empati), assurance (jaminan), dan tangible (bukti fisik). 

1. Dimensi Reliability  

Dimensi reliability merupakan dimensi keandalan, yaitu keandalan 

Salon Liliek Salatiga dalam memberikan pelayanan  yang akurat, andal, 

dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkatan 

reliability dikategorikan menjadi lima, yaitu : 
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Sangat 

Tinggi 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu memberikan 

pelayanan dengan sangat baik diberi skor 5. 

Tinggi : jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu memberikan 

pelayanan yang baik diberi skor 4. 

Cukup :  jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu  memberikan 

pelayanan dengan cukup baik diberi skor 3. 

Rendah : jika karyawan Salon Liliek Salatiga kurang mampu 

memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat diberi skor 2. 

Sangat 

Rendah 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga tidak mampu memberikan 

pelayanan yang baik, cepat dan tepat diberi skor 1. 

 

2. Dimensi Responsiveness 

Dimensi responsiveness merupakan kerelaan dan kesiapan karyawan 

Salon Liliek Salatiga dalam melayani konsumen dengan baik, cepat, 

dan tepat. Tingkatan responsiveness dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Tinggi 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu dan sangat sigap 

memberikan pelayanan dengan sangat cepat dan tepat diberi skor 

5. 

Tinggi : jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu dan sigap 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat diberi skor 4. 

Cukup : jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu memberikan 

pelayanan cukup cepat dan tepat diberi skor 3. 

Rendah : jika karyawan Salon Liliek Salatiga kurang mampu 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat diberi skor 2. 

Sangat 

Rendah 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga tidak mampu memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat diberi skor 1. 
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3. Dimensi Assurance 

Dimensi assurance berkaikat dengan pengetahuan atau kompetensi 

yang dimiliki oleh karyawan Salon Liliek Salatiga. sikap karyawan 

meliputi: kesopanan, keramahan, dan kejujuran karyawan, dan 

keamanan operasi jasa agar konsumen merasa nyaman dan aman. 

Tingkatan assurance dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Tinggi 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga memiliki kompetensi 

dengan bersikap sangat sopan, ramah, dan jujur diberi skor 5. 

Tinggi : jika karyawan Salon Liliek Salatiga memiliki kompetensi 

dengan bersikap sopan, ramah, dan jujur diberi skor 4. 

Cukup : jika karyawan Salon Liliek Salatiga memiliki kompetensi 

dengan bersikap cukup sopan, ramah, dan jujur diberi skor 3. 

Rendah : jika karyawan Salon Liliek Salatiga kurang memiliki 

kompetensi dengan bersikap kurang sopan, ramah, dan jujur 

diberi skor 2. 

Sangat 

Rendah 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga tidak memiliki kompetensi 

dengan bersikap tidak sopan, ramah, dan jujur diberi skor 1. 

 

4. Dimensi Emphaty  

Dimensi empathy yaitu perilaku karyawan Salon Liliek Salatiga 

meliputi pemberian perhatian tanpa membeda – bedakan setiap 

konsumen, pemberian informasi dan saran kepada konsumen dengan 

bahasa yang dapat dimengerti, mendengarkan tanggapan dan 
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pertanyaan konsumen, dan usaha mengetahui kebutuhan konsumen. 

Tingkatan emphaty dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Tinggi 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu berkomunikasi 

dengan sangat baik kepada konsumen diberi skor 5. 

Tinggi : jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu berkomunikasi 

dengan baik kepada konsumen diberi skor 4. 

Cukup : jika karyawan Salon Liliek Salatiga mampu  berkomunikasi 

dengan cukup baik kepada konsumen diberi skor 3. 

Rendah : jika karyawan Salon Liliek Salatiga kurang mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan konsumen diberi skor 2. 

Sangat 

Rendah 

: jika karyawan Salon Liliek Salatiga tidak mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan konsumen diberi skor 1. 

 

5. Dimensi Tangible 

Dimensi tangible merupakan bukti fisik Salon Liliek Salatiga yaitu  

lokasi, kondisi fasilitas, peralatan yang digunakan, dan penampilan 

karyawan. Tingkatan tangible dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Tinggi 

: jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang sangat baik diberi skor 5. 

Tinggi : jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang baik diberi skor 4. 

Cukup : jika Salon Liliek Salatiga memberikan fasilitas fisik yang 

cukup baik diberi skor 3. 

Rendah : jika Salon Liliek Salatiga kurang mampu memberikan 

fasilitas fisik yang baik diberi skor 2. 
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Sangat 

Rendah 

: jika Salon Liliek Salatiga tidak mampu memberikan fasilitas 

fisik yang baik diberi skor 1. 

 

 Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut, 

maka kualitas pelayanan merupakan tingkat totalitas usaha Salon Liliek Salatiga 

dalam menciptakan produk atau jasa yang mampu memuaskan dan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang diukur dengan lima dimensi utama yaitu 

reliability (reliabilitas), responsiveness (daya tanggap), empathy (empati), 

assurance (jaminan), dan tangible (bukti fisik), dapat dikategorikan menjadi lima, 

yaitu : 

1) 5 =  Sangat Tinggi 

2) 4 = Tinggi 

3) 3 = Sedang 

4) 2 = Rendah 

5) 1 = Sangat Rendah 

 

B. Kepuasan Konsumen (Y)  

 Kepuasan konsumen merupakan persepsi purnabeli konsumen yang 

timbul akibat menggunakan produk atau jasa yang dibeli dari Salon Liliek 

Salatiga dan membandingkan kinerjanya (outcome) dengan harapan. 

Kepuasan konsumen diukur dengan tiga indikator yaitu attributes related to 

product (atribut produk), attributes related to service (atribut pelayanan), 

dan attributes related to purchase (atribut terkait dengan pembelian).  
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1. Attributes related to product  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut dari produk yang ditawarkan oleh Salon Liliek Salatiga 

seperti penetapan nilai yang didapatkan dengan harga yang 

ditawarkan oleh Salon Liliek Salatiga, kemampuan produk 

menentukan kepuasan, manfaat dari produk tersebut. Tingkatan 

kepuasan konsumen dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Puas 

: jika konsumen sangat puas terhadap hasil yang didapatkan 

dengan harga yang ditetapkan oleh Salon Liliek Salatiga diberi 

skor 5. 

Puas : jika konsumen puas terhadap hasil yang didapatkan dengan 

harga yang ditetapkan oleh Salon Liliek Salatiga diberi skor 4. 

Cukup 

Puas 

: jika konsumen cukup puas terhadap hasil yang didapatkan 

dengan harga yang ditetapkan oleh Salon Liliek Salatiga diberi 

skor 3. 

Tidak 

Puas 

: jika konsumen tidak puas terhadap hasil yang didapatkan 

dengan harga yang ditetapkan oleh Salon Liliek Salatiga diberi 

skor 2. 

Sangat 

Tidak 

Puas 

: jika konsumen tidak puas terhadap hasil yang didapatkan 

dengan harga yang ditetapkan oleh Salong Liliek Salatiga 

diberi skor 1. 

 

2. Attributes related to service  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut dari pelayanan Salon Liliek Salatiga seperti garansi yang 

dijanjikan, proses pemenuhan pelayanan dan proses penyelesaian 

masalah yang diberikan. Tingkatan kepuasan konsumen 

dikategorikan menjadi lima, yaitu : 
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Sangat 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang sangat baik diberi skor 5. 

Puas : jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang baik diberi skor 4. 

Cukup 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga memberikan fasilitas fisik yang 

cukup baik diberi skor 3. 

Tidak 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga kurang mampu memberikan 

fasilitas fisik yang baik diberi skor 2. 

Sangat 

Tidak 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga tidak mampu memberikan fasilitas 

fisik yang baik diberi skor 1. 

 

3. Attributes related to purchase  : kepuasan konsumen terhadap 

atribut yang berkaitan dengan pembelian jasa dari Salon Liliek 

Salatiga seperti kemudahan mendapat informasi, kesopanan 

karyawan dan juga pengaruh reputasi Salon Liliek Salatiga. 

Tingkatan kepuasan konsumen dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

Sangat 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang sangat baik diberi skor 5. 

Puas : jika Salon Liliek Salatiga mampu memberikan fasilitas fisik 

yang baik diberi skor 4. 

Cukup 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga memberikan fasilitas fisik yang 

cukup baik diberi skor 3. 

Tidak 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga kurang mampu memberikan 

fasilitas fisik yang baik diberi skor 2. 
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Sangat 

Tidak 

Puas 

: jika Salon Liliek Salatiga tidak mampu memberikan fasilitas 

fisik yang baik diberi skor 1. 

  

Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut, 

maka kepuasan konsumen merupakan persepsi purnabeli konsumen yang timbul 

akibat menggunakan produk atau jasa yang dibeli dari Salon Liliek Salatiga dan 

membandingkan kinerjanya (outcome) dengan harapan. Kepuasan konsumen 

diukur dengan tiga indikator yaitu attributes related to product (atribut produk), 

attributes related to service (atribut pelayanan), dan attributes related to purchase 

(atribut terkait dengan pembelian), dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu : 

1) 5 =  Sangat Tinggi 

2) 4 = Tinggi 

3) 3 = Sedang 

4) 2 = Rendah 

5) 1 = Sangat Rendah 

2.4.3.Skala Pengukuran 

 Menurut Sugiyono, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran 

akan menghasilkan data kuantitatif.
32
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Tabel 2.1 

Daftar Skala Pengukuran 

 

 

Variabel 

 

Indikator 

Skala Pengukuran 

Nominal  Ordinal Interval Ratio 

 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Reliability       

Responsiveness       

Assurance       

Empathy       

Tangibles       

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Attributes 

Related to 

Product 

     

Attributes 

Related to 

Servuce 

     

Attributes 

Related to 

Purchase 

     

 

2.5. HIPOTESIS PENELITIAN 

Menurut Kuncoro, hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang 

perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. 

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel – 

variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. 
33

  

Mengacu pada rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dibuat, 

peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 Hipotesis Kerja 1 : 

Kualitas pelayanan di Salon Liliek Salatiga dalam kategori 3, artinya 

kualitas pelayanan Salon Liliek Salatiga adalah sedang. 
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Hipotesis Statistik :  

H0 : µxy ≥ 3 

Ha : µxy < 3 

 Hipotesis Kerja 2 : 

Kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga dalam kategori 3, artinya 

kepuasan konsumen Salon Liliek Salatiga adalah sedang. 

Hipotesis Statistik :  

H0 : µxy ≥ 3 

Ha : µxy < 3 

 Hipotesis Kerja 3 : 

Kualitas pelayanan untuk reliability berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga, artinya semakin tinggi 

reliability maka konsumen semakin puas. 

Hipotesis Statistik : 

H0 : τxy = 0 → Kualitas pelayanan untuk reliability tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

Ha : τxy   ≠ 0 → Kualitas pelayanan untuk reliability berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Salon 

Liliek Salatiga. 

 

 Hipotesis Kerja 4 : 

Kualitas pelayanan untuk responsiviness berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga, artinya semakin tinggi 

responsiveness maka konsumen semakin puas. 
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Hipotesis Statistik : 

H0 : τxy = 0 → Kualitas pelayanan untuk responsiveness tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Salon Liliek Salatiga. 

Ha: τxy ≠0 →Kualitas pelayanan untuk responsiveness berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

 

 Hipotesis Kerja 5 : 

Kualitas pelayanan untuk assurance berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen di Salon Liliek Salatiga, artinya semakin tinggi 

assurance maka konsumen semakin puas. 

Hipotesis Statistik : 

H0 : τxy = 0 → Kualitas pelayanan untuk assurance tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di Salon Liliek 

Salatiga. 

Ha : τxy ≠ 0 → Kualitas pelayanan untuk assurance berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

 

 Hipotesis Kerja 6 : 

Kualitas pelayanan untuk empathy berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen di Salon Liliek Salatiga, artinya semakin tinggi empathy maka 

konsumen semakin puas. 
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Hipotesis Statistik : 

H0 : τxy = 0 → Kualitas pelayanan untuk empathy tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

Ha : τxy ≠ 0 →   Kualitas pelayanan untuk  empathy berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

 

 Hipotesis Kerja 7 : 

Kualitas pelayanan untuk tangible berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di Salon Liliek Salatiga, artinya semakin tinggi tangible maka 

konsumen semakin puas. 

Hipotesis Statistik : 

H0 : τxy = 0 → Kualitas pelayanan untuk tangible tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di 

Salon Liliek Salatiga. 

Ha : τxy ≠ 0  →Kualitas pelayanan untuk tangible berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di Salon 

Liliek Salatiga. 

 

   

 

 

  


