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LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori  

1. Pengertian Jasa 

Jasa dapat didefinisikan 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” menurut Kotler dan Keller (2012). 

Jasa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari barang 

dan berdampak pada cara memasarkanya. Secara garis besar 

karakteristik tersebut terdiri dari: 

a. Intangibility (tidak berwujud) jasa bebeda dengan barang. Bila 

barang merupakan suatu objek, alat, atau benda; maka jasa adalah 

suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

Bagi para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif 

tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik fisik 

yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian dilakukan. Untuk 

jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan diteriman konsumen, 

umumnya tidak diketahui sebelum jasa yang bersangkutan di 

konsumsi oleh konsumen atau pelanggan. 



b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) Barang biasanya diproduksi, kemudian 

dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

c. Variability / Heterogeneity (berubah-ubah) jasa bersifat variabel karena 

merupakan non-standarized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan 

jenis tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal 

ini dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses produksi dan 

konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak 

konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. 

d. Perishability (tidak tahan lama) jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur 

telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja karena 

tidak bisa disimpan. 

e. Lack of Ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada 

pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat 

produk yang dibelinya.  

Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada 

pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel atas suatu 

jasa untuk jangka waktu terbatas (misalnya kamar hotel, bioskop, jasa 

penerbangan dan pendidikan). Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas 

ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan 

diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip 

tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.  

 

 



2. Persepsi Kualitas Pelayanan 

Menurut Keller (2003), presepsi kualitas pelayanan didefinisikan sebagai 

persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu jasa atau 

produk yang relatif terhadap alternatif yang relevan dan berkaitan dengan tujuan 

yang dimaksud. Selama proses pelayanan berlangsung terjadi interaksi antara 

pelanggan dengan penyedia layanan. Apa yang terjadi selama interaksi tersebut 

akan berpengaruh terhadap pelayanan yang dipersepsikan pelanggan. 

Kualitas pelayanan adalah suatu pencapaian perusahaan dalam melayani 

pelanggnya. Pelanggan biasanya membentuk harapan dari sebuah layanan yang 

berasal dari sebuah pengalaman masa lalu, dari mulut ke mulut maupun iklan. 

Secara umum, pelanggan membandingkan layanan yang dirasakannya dengan 

pelayanan yang diharapkan dimana jika layanan yang sebelumnya kurang 

memuaskan maka pelanggan yang akan kecewa. Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan, Tjiptono (2014) 

Fandy Tjiptono (2014), menjelaskan bahwa ada lima dimensi kualitas 

pelayanan yang dapat dipakai untuk mengukur kualitas layanan seperti berikut ini: 

a. Dimensi Tampilan Fisik (Tangible)yang diberikan perusahaan kepada 

konsumen meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana 

komunikasi. 

b. Dimensi Keandalan (Reliability) yang diberikan perusahaan dalam bentuk 

kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera 

(kecepatan), keakuratan dan memuaskan. 



c. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) yang diberikan perusahaan dalam 

bentuk keinginan para staff untuk membantu para konsumen dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Dimensi Jaminan (Assurance) yang diberikan perusahaan mencakup 

pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dipercaya yang dimiliki 

para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

e. Dimensi Empati (Empathy) meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan para konsumen. 

Dengan kualitas pelayanan yang baik  maka perusahaan akan 

mendapatkan citra yang baik dari konsumen, sehingga memberikan suatu dorongan 

kepada konsumen untuk menjalani hubungan yang kuat dengan perusahaan, dalam 

hubungan tersebut perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan 

dan harapan konsumen. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas konsumen kepada perusahaan karena perusahaan telah memberikan 

kualitas yang melebihi harapan konsumen. 

3. Dimensi Kualitas Layanan 

Menurut Buchori Alma (2005) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan 

(service quality), yaitu:  

a. Bukti langsung (tangible), segala fasilitas fisik termasuk perlengkapan yang 

nampak dimata konsumen. Seperti lokasi, kebersihan ruangan, tempat parkir, 

keterampilan pegawai dan sarana komunikasi . 



b. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

konsumen. 

c. Keandalan (Reliability), kemampuan melaksanakan pelayanan yang dijanjikan 

secara meyakinkan dan akurat. Pemenuhan janji pelayanan segera dan 

memuaskan dari permasalahan organisasi. Kepercayaan merupakan kecakapan 

dalam memberikan pelayanan yang tepat dan dapat diandalkan yang meliputi 

waktu dan kecakapan dalam menangani pelanggan. 

d. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan dari para staf dan karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. 

e. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan. 

Untuk keperluan penelitian ini, maka pengukuran terhadap kualitas pelayanan 

kantor pos ini akan digunakan kelima dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan 

oleh Parasuraman. Karena dimensi yang dikembangkan merupakan dimensi yang 

paling populer dan banyak digunakan bagi penelitian kualitas pelayanan. 

4. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan konsumen merupakan faktor penting khususnya untuk perusahaan jasa. 

Karena bagi perusahaan jasa kepuasan konsumen menjadi acuan keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Untuk mencapai kepuasan 

konsumen perusahaan harus memberikan kualitas pelayanan yang optimal sesuai 

dengan harapan konsumen. Konsumen yang terpuaskan akan menjadi konsumen 

perusahaan dan akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan. 



Menurut Fandy Tjiptono (2014) kepuasan konsumen adalah respon emosional 

terhadap pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang 

dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku (seperti perilaku berbelanja dan perilaku 

pembeli), serta pasar secara keseluruhan. Respon emosional dipicu oleh proses 

evaluasi kognitif yang membandingkan presepsi (atau keyakinan) terhadap obyek, 

tindakan atau kondisi tertentu dengan nilai-nilai (atau kebutuhan, keinginan dan 

hasrat) individual. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No Peneliti Variabel  Hasil Penelitian 

1 Narlita 

Cahya Sari 

Eka Poetri 

(2017) 

Analisis 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Pelayanan 

Service 

Kendaraan 

Bermotor 

1. Tangible berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

2 Achmad 

Gangsar 

Widodo dan  

Dyah 

Riandadari 

(2017) 

Analisis 

kualitas jasa 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan di 

dealer motor 

honda kediri 

dengan 

metode 

quality 

function 

deployment 

(QFD) 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 



 

 

Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Peneliti Variabel  Hasil Penelitian 

3 Felita 

Sasongko 

dan Hartono 

Subagio 

(2013) 

Pengaruh 

kualitas 

layanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

restoran 

ayam penyet 

ria. 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

4 Munjiati 

Munawaroh 

(2005) 

 

Analisis 

pengaruh 

kualitas jasa 

Terhadap 

kepuasan 

pada industri 

pendidikan 

Di 

yogyakarta 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh s positif dan 

signifikan ignifikan positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

5 Steffi 

Mongkaren 

(2013) 

Fasilitas dan 

kualitas 

pelayanan 

pengaruhnya 

terhadap 

kepuasan 

penguna jasa 

rumah sakit 

advent 

manado 

1. Fasilitas dan Kualitas pelayanan secara 

bersama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengguna jasa RS Advent 

Manado.  

2. Fasilitas secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

jasa RS Advent Manado.  

3. Kualitas Pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pengguna jasa RS Advent Manado.  

 
 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Peneliti Variabel  Hasil Penelitian 

6 Yuni Rosa 

Indah, dan 

Sri Suryoko 

(2017) 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

(studi kasus 

pada 

pengguna 

jasa 

pengiriman 

barang kantor 

pos 

semarang) 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

7 Mohamad 

Rizan dan 

Fajar Andika  

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negeri 

Jakarta 

(2011) 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Survei 

Pelanggan 

Suzuki 

Dealer, 

Fatmawati, 

Jakarta 

Selatan) 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Peneliti Variabel  Hasil Penelitian 

8 Rustika 

Atmawati 

dan M. 

Wahyuddin 

(2004) 

Analisis 

pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

Kepuasan 

konsumen 

pada 

matahari 

departement 

Store di solo 

grand mall 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

9 Asghar 

Afshar 

Jahanshahi 

(Correspondi

ng Author), 

Mohammad 

Ali 

Hajizadeh 

Gashti, 

Seyed Abbas 

Mirdamadi, 

Khaled 

Nawaser dan  

Seyed 

Mohammad 

Sadeq 

Khaksar 

(2011) 

Study the 

Effects of 

Customer 

Service and 

Product 

Quality on 

Customer 

Satisfaction 

and Loyalty 

1. Customer service and product quality has 

been influencetial on customer 

satisfaction 

2. positive relationship between cutomer 

service and product quality with customer 

satisfaction and loyalty. 

 

 

 

 

 



Lanjutan Tabel 2.1 

No Peneliti Variabel  Hasil Penelitian 

10 Agung 

Utama 

(2003) 

Analisis 

Pengaruh 

Persepsi 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

Rumah Sakit 

Umum Cakra 

Husada 

Klaten 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

11 Iksan Ongko 

Widjoyo, 

Leonid 

Julivan 

Rumambi, 

dan Yohanes 

Sondang 

Kunto 

(2013) 

Analisa 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

pada Layanan 

Drive Thru 

McDonald’s 

Basuki 

Rahmat di 

Surabaya 

1. Tangible berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Reliability berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Responsiveness berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

4. Assurance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

5. Empathy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis untuk melihat penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta dapat mengkaji berbagai teori yang 

sesuai dengan variabel didalam penelitian ini. Dari penelitian terdahulu yang sudah 

menjadi acuan oleh penulis, penulis menemukan variabel yang sama sesuai dengan 

judul dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis.  

Adapula penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama untuk penulis dalam 

mereplikasi sehingga selarasnya bahan yang dikumpulkan oleh penulis untuk 



menyelesaikan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa 

jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini, kepuasan konsumen dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan 

assurance. Berikut ini adalah penjelasan hubungan antara variabel independent dengan 

variabel dependent. 

a. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitan yang dilakukan Narlita Cahya Sari Eka Poetri (2017) 

mengemukakan bahwa kualiatas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Felita Sasongko dan Hartono Subagio 

(2013) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Steffi Mangkoren (2013) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari dukungan riset terdahulu, maka dapat 

diturunkan suatu hipotesis sebagai berikut:  

H1 = Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

b. Hubungan antara Tangible Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pada penelitan yang dilakukan Felita 

Sasongko dan Hartono Subagio (2013), mengemukakan bahwa wujud fisik 

(Tangible) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Pada penelitian yang dilakukan Dwi Aryani dan Ferbina Rosinta (2010),  

mengemukakan bahwa wujud fisik (Tangibel) mempunyai pengaruh positif dan 



signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari dukungan riset terdahulu, maka dapat 

diturunkan suatu hipotesis sebagai berikut:  

H2 = Tangible berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

c. Hubungan Antara Reliability Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Narlita Cahya Sari Eka Poetri (2017), 

mengemukakan bahwa kehandalan (Reliability) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian yang dilakukan Yuni Rosa Indah dan 

Sri Suryoko (2017),  mengemukakan bahwa kehandalan (Reliability) mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari dukungan riset 

terdahulu, maka dapat diturunkan suatu hipotesis sebagai berikut: 

H3 = Reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

d. Hubungan Antara Responsiveness Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Narlita Cahya Sari Eka Poetri (2017), 

mengemukakan bahwa daya tanggap (Responsiveness) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian yang dilakukan 

Yuni Rosa Indah dan Sri Suryoko (2017),  mengemukakan daya tanggap 

(Responsiveness)  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Pada penelitan yang dilakukan Felita Sasongko dan Hartono Subagio 

(2013), mengemukakan daya tanggap (Responsiveness)  mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitan yang dilakukan 

Ikhsan Ongko dkk (2013), mengemukakan daya tanggap (Responsiveness)  

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari 

dukungan riset terdahulu, maka dapat diturunkan suatu hipotesis sebagai berikut:  



H4 = Responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

e. Hubungan Antara Assurance Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Narlita Cahya Sari Eka Poetri (2017), 

mengemukakan bahwa jaminan (Assuramce), mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Pada penelitian yang dilakukan Yuni 

Rosa Indah dan Sri Suryoko (2017),  mengemukakan bahwa jaminan (Assuramce), 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Felita 

Sasongko dan Hartono Subagio (2013), mengemukakan bahwa jaminan 

(Assuramce), mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Dari dukungan riset terdahulu, maka dapat diturunkan suatu hipotesis 

sebagai berikut:  

H5 = Assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

f. Hubungan Antara Empathy Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Felita Sasongko dan Hartono Subagio 

(2013), mengemukakan bahwa empati (Empathy) mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dwi Aryani dan Ferbina 

Rosinta (2010), mengemukakkan bahwa empati (Empathy) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dari dukungan riset terdahulu, maka dapat 

diturunkan suatu hipotesis sebagai berikut: 

H6 = Emphaty  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan menggunakan service di Dealer Nissan-Datsun Bantul. 

 

 

 



D. Model Penelitian 

 

Gambar 2. 1 

Model Penelitian 
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Sumber: Felita Sasongko dan Hartono Subagio (2013) 
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