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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran memegang peran yang sangat penting dalam suatu usaha, terlebih 

dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti sekarang. Maka fungsi 

pemasaran sangatlah penting untuk mengantisipasi adanya persaingan dan perubahan 

pasar, untuk kemudian diadakan kebijaksanaan di dalam perusahaan agar terus 

berusaha memaskan pelanggan secara menguntungkan, efisien dan tanggung jawab. 

Dibawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran menurut beberapa para ahli. 

 Menurut Kotler-Keller (2008:6), menyatakan bahwa : 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 

pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. 

 Sedangkan menurut Kotler and Amstrong (2008;6) yang dikutip oleh Bob 

Sabran mendefinisikan bahwa :  

Pemasaran sebagai proses dimane perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, 

dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.  
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Dari beberapa  definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan atau masyarakat, dimana dalam pemasaran ini 

kegiatan bisnis dirancang untuk menciptkan, mengkomunikasikan, mendistribusikan 

dan menyerahkan abrang dan jasa dari produsen kepada konsumen untuk mencapai 

sasaran serta tujuan dari organisasi. 

2.2  Pengertian Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran merupakan bagian dari aktivitas pemasaran yang 

mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Dibawah ini dikemukakan definisi bauran 

pemasaran menurut beberapa ahli :  

 Menurut Philip Kotler dan Kevil Lane Keler (2008;23), menyatakan bahwa  

Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. 

 Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi dan A.Hamdani (2006;70) 

menyatakan bahwa : 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah alat bagi pemasar yang 

terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran 

 dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses.  
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  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen 

terhadap keputusan pembelian di pasar yang dapat juga dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat yang dapat 

menentukan tingkat keberhasilan bagi perusahaan.  

 Unsur dalam marketing menurut Bob Sahran (dalam Kotler 2008;62) 

diklasifikasikan menjadi 4P yaitu (product, price, place, promotion). Adapaun 

pengertian dari masing-masing bauran pemasaran adalah :  

1. Produk (Product) 

Penawaran yang berwujud dari perusahaan kepada pasar yang mencakup 

keragaman produk, kualitas produk, design, ciri, warna merek, kemasan, 

ukuran, pelayanan, garansi dan imbalan. 

2. Harga (Price) 

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. Perusahaan 

menentukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon, potongan harga 

khusus, periode pembayaran, syarat kredit. 

3. Distribusi (Place) 

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan perusahaan 

untuk membuat produk dan produk tersebut dapat diperoleh dan tersedia bagi 

pelanggan sasaran, yaitu dengan menyediakan saluran pemasaran, cakupan 

pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, transportasi. 
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4. Promosi (Promotion) 

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. 

Promosi penjualan, perikalanan, tenaga penjual, public relation, pemasaran 

langsung. 

Menurut Zethaml and Bitner yang dikuti oleh Ratih Hurriyati (2008:62) di 

dalam perusahaan jasa bauran pemasaran ditambah menjadi 7P, adapun 3P itu 

adalah : 

5. Orang (People) 

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih 

karyawan yang lebih mampun dan lebih dapat diandalkan dalam berhubungan 

dengan pelanggan, dari pada karyawan pesaingnya. 

6. Lingkungan Fisik (Physical Environment) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih atraktif. 

7. Proses (Process) 

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang superior, 

misalnya home banking yang dibentuk oleh bank tertentu. 

2.3    Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa 

 Dalam pemasaran terdapat dua macam pemasaran, yaitu pemasaran produk 

dan pemasaran jasa. Pemasaran pada mulanya berkembang dari penjualan produk  
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fisik, sementara itu pertumbuhan jasa yang luar biasa mendorong timbulnya perhatian 

pada industri jasa. Definisi jasa menurut para ahli : 

 Kotler (2009;349) menyatakan bahwa : 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh 

satu pihak kepada pihak lain, yang ada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja 

terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik.  

Definisi lain  dari jasa menurut Valarie A.Zeithaml dan Mry Jo. Bitner yang 

dikutip oleh Alma (2007;243) : 

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang  outputnya bukan produk 

dikonsumsi secara bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan 

nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak 

berwujud.  

 Kotler menyatakan bahwa jasa pada dasarnya merupakan suatu yang tidak 

berwujud, dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam 

memproduksi suatu jasa dapat menggunakan bantuan suatu produk fisik tetapi juga 

tidak. Disamping itu, jasa tidak mengakibatkan peralihan hak suatu barang secara 

nyata, jadi apabila seseorang pemberi jasa memberikan jasanya kepada orang lain, 

maka tidak ada perpindahan hak milik secara fisik.  
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2.3.2 Karakteristik Jasa 

 Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari produk 

berupa barang dan berdampak pada strategi mengelola dan memasarkannya. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2009;39) ada empat : 

1. Tidak berwujud (Intangibility) 

Service cannot be seen, tested, felt, heard, or smelled before purchase.  

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Tidak seperti halnya produk fisik, 

jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli 

akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa. Konsumen mencari bukti 

kualitas jasa berdasarkan enam hal berikut : 

a. Tempat (Place) 

Tempat yang mendukung seperti kebersihan yang terjaga, kenyamanan 

untuk konsumen, dan suasana yang mendukung. 

b. Orang (People) 

Orang yang menangani mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sudah 

terlatih, cepat dalam menangani masalah dan lain-lain.  

c. Peralatan (Equipment) 

Peralatan penunjang seperti computer, meja, mesin fax, dan lain 

sebagainya. 
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d. Komunikasi Material (Communication Material) 

Bukti-bukti berupa teks tertulis dan foto, misalnya kontrak atau hasil jadi 

dalam foto. 

e. Simbol (Symbol) 

Nama dan symbol pemberi jasa mencerminkan kemampuan dan 

kelebihannya dalam melayani konsumen. 

f. Harga (Price) 

Harga yang masuk dan dapat pula dipadukan dengan berbagai macam 

promosi penjualan, seperti bonus, diskon, dan lain-lain.  

2. Bervariasi (variability) 

Quality of service depends on who provides them and when, where, and how.  

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variable. Berbeda dengan kualitas produk 

fisik yang sudah terstandar, kualitas jasa bergantung pada siapa penyedianya, 

kapan, dimana, dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh akrena itu, jasa sangat 

bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya. 

3. Tidak dapat  dipisahkan (inseparability) 

Service cannot be separated from their provides. 

Jasa umumnya diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan 

dengan partisipasi konsumen di dalamnya. 
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4. Tidak dapat disimpan (perishability) 

Service cannot be stored for later sale or use. 

Jasa tidak mungkin disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada 

pada saat jasa tersebut diproduksi dan langsung diterima oleh si penerimanya. 

Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat 

diproduksi terlebih dulu, disimpan dan dipergunakan di lain waktu.  

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

 Adanya penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup 

beberapa jenis jasa. Komponen jasa ini dapat emrupakan bagian kecil atau bagian 

utama dari keseluruhan penawaran tersebut.  

 Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria Lovelock dalam 

Lau Pei Mey, Khatibi Akbar, Abdoluli, Yong Gun Fir, David (2008;23) adalah 

sebagai berikut :  

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segemen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang ditujukan 

pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, katering, jasa tabungan 

dan pendidikan) dan jasa kepada pelanggan organisasional (misalnya biro 

periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultan manajemen). 

Perbedaan utama di antara kedua segmen bersangkutan terletak pada alasan 

dan kriteria spesifik dalam memilih jasa dan penyedia jasa, kuantitas jasa 

yang dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jas ayang diperlukan. 
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2. Tingkat Keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

 Rent good service 

Dalam tipe ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan atrif yang disepakati selama jangka waktu spesifik. 

Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena 

kepemilikannya tetap di tangan pihak perusahaan yang menyewakannya. 

Contoh penyewaan mobil, videogame, VCD/DVD, OHP (Overhead 

Projector), computer, villa, dan apartemen. 

 Owned good service 

Produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan atau 

ditingkatkan untuk kerjanya, atau dipelihara/dirawat oleh eprusahaan jasa. 

Jenis jasa ini juga mencakup perubahan bentuk pada produk yang dimiliki 

konsumen. Contoh jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, komputer 

dan lain-lain), pencucian mobil, perawatan rumput lapangan golf, 

perawatan taman, pencucian pakaian (laundry and dry cleaning), dan lain-

lain. 
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3. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok jasa. 

Pertama, Professional service (seperti dosen, konsultan manajemen, konsultan 

hukum, pengacara, konsultan perpajakan, konsultan sistem informasi, dokter, 

fotografer professional, akuntan, psikolog, perawat dan arsitek. Kedua non 

professional service (seperti jasa supir taksi, tukang parkir, pengantar surat, 

pengangkut sampah, pembantu rumah tangga dan penjaga malam). 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial sevice 

atau profit service (misalnya : penerbangan, bank dan jasa parsel) dan non-

profit service (misalnya : sekolah, panti asuhan, perpustakaan dan museum). 

5. Regulasi  

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service (seperti 

makelar, katering dan pengecatan rumah).  

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingak intensitas karyawan, jasa dapat dikelompokan menjadi 

dua macam, yaitu equipment based service, seperti cuci mobil otomatis dan 

ATM (Automatic Teller Machine) dan people-based service masih dapat 

dikelompokan menjadi kategori ridak terampil dan pekerja professional 

(Kotler,1994). Jasa yang padat karya (People-based) biasanya ditemukan pada 
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 perusahaan yang memang memerlukan banyak tenaga ahli dan apabila pemberian 

jasa itu harus dilakukan di rumah atau di tempat usaha pelanggan. Perusahaan juga 

akan bersifat padat karya bila proses penyampaian jasa kepada satu pelanggan 

memakan waktu sehingga perusahaan membutuhkan personil yang relatif banyak 

untuk melayani pelanggan yang lain. Sementara itu, perusahaan yang bersifat 

equipment-based mengandalkan penggunaan mesin dan peralatan canggih yang dapat 

dikendalikan dan dipantau secara otomatis. Ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menjaga konsintensi kualitas jasa yang diberikan. 

7. Tingkat kontak penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi high-

contact service (seperti : universitas, bank, dokter dan pegadaian) dan low 

contact service (misalnya : bioskop). 

2.3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa 

 Perusahaan jasa sangat bervariasi dan komplek, karena banyak elem yang 

mempengaruhinya seperti sistem internal organisasi, lingkungan fisik, iklan dan 

komentar mulut ke mulut dan sebagainya. Oleh karena itu, Groonos dikutip oleh 

Kotler menegaskan bahwa pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran 

eksternal tetapi juga pemasaran internal dan interaktif . Ada beberapa strategi 

pemasaran yang dapat diterapkan perusahaan jasa seperti yang dikemukakan oleh 

Groonroos yang dikutip Kotler (2008;117) yaitu: 
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1. Pemasaran Eksternal 

Menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga, 

mendistribusikan dan mempromosikan jasa tersebut kepada konsumen. 

2. Pemasaran Internal 

Menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya untuk 

melayani pelanggan dengan baik.  

3. Pemasaran Interaktif 

Menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien. Karena klien 

tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya tetapi juga 

berdasarkan mutu fungsionalnya.  

Gambar 2.1 

Strategi Pemasaran Jasa 

Perusahaan 

 

                            Pemasaran           Pemasaran 

                             Internal           Eksternal 

  

                                  Karyawan           Pemasaran            Konsumen 

              Interactive 

 

Sumber : Philip kotler (2008:118) 
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2.4 Kualitas Jasa 

2.4.1 Pengertian Kualitas Jasa 

       Menurut Lovelock-Wright (2007;96) dalam bukunya service marketing edisi 

bahasa indonesia, yaitu sebagai berikut : 

 Kualitas jasa adalah evaluasi kognitif jangka panjang konsumen terhadap 

penyerahan jasa suatu perusahaan. 

 Sedangkan definisi kualitas menurut Philip Kotler (2008;180) : 

 Kualitas adalah keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

ditanyakan atau tersirat.  

 Menurut Garvin (dalam Lovelock, 1994;loss, 1993) ada lima macam prespektif 

kualitas yang berkembang. Kelima macam prespektif inilah yang bisa menjelaskan 

mengapa kualitas bisa diartikan secara beranekaragam oleh orang yang berbeda 

dalam situasi yang berlainan. 

Adapun kelima macam prespektif kualitas tersebut meliputi : 

1. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia seni, 

misalnya : seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Meskipun 

demikian suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui 

pertanyaan-pertanyaan maupun pesan komunikasi seperti : tempat berbelanja 
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yang mneyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah 

(kosmestik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi) dan lain-lain. 

Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, pelayanan suatu perusahaan 

sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen 

kualitas. 

2. Product-based Appoach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk. Pandangan seperti ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan dan preferensi individual.  

3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang misalnya : perceived quality merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. Prepektif yang subjektif dan demand-oriented ini 

juga menyatakan bahwa konsumen yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama 

dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.  
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4. Manufacturing-based Approach 

Prepektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktik 

perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai 

kesesuaian/sama dengan persyaratan (conformance to requirements). Dalam 

sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven. 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuasian spesifikasi yang dikembangkan 

secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan 

produktivitas dan penekanan biaya. Jadi, menentukan kualitas adalah standar-

standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam prepektif ini bersifat relatif 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk 

yang paling bernilai. Produk yang bernilai adalah barang atau jasa yang paling 

tepat dibeli. 

 Menurut Tjiptono (2008), terpusat pada upaya pada dasarnya definisi kualitas 

jasa terpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen. Citra kualitas jasa 

yang baik bukanlah sudut pandang dan presepsi konsumen. Presepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa merupakan penilaian penyeluruhan atau kemajuan suatu jasa.  
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2.4.2 Faktor Utama dalam Mempengaruhi Kualitas Jasa 

 Harapan maupun penilaian konsumen terhadap kinerja perusahaan menyangkut 

beberapa faktor penentu kualitas jasa. 

 Menurut Kotler and Keller (2008;56) lima faktor utama yang menentukan 

kualitas jasa yaitu : 

1. Realibility (Keandalan) 

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kinerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya ( dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga, 

perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan 

jasanya sesuai jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap) 

Yaitu kemampuan atau kesiapan karyawan untuk memberikan jasanya yang 

sesuai dengan jadwal yang disepakati.  

3. Tangibles (Berwujud) 

Bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, 

representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik).  

4. Assurance (Kepastian) 

Yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.  
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5. Empathy (Empati) 

Yaitu kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada 

pelanggan berupa kemudahan komunikasi dan pemahaman kebutuhan 

pelanggan 

 Apabila kelima elemen tersebut diperhatikan, diharapkan akan 

memberikankepuasan kepada konsumen. Kepuasan adalah fungsi dari perceived 

performance dan expectation.  

 

  

 S = Satisfaction 

 E = Expectation 

 P = Product Perceived Performance 

 Jika jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan sebaikny akan  timbul rasa kecewa. Bila 

kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi harapannya, maka konsumen betul-

betul puas, mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan mengadakan 

pembelian ulang serta memberi rekomendasi produk kepada rekan-rekannya.  

 Menurut Parasuraman yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2008;80) ada lima 

gap yang menyebabkan kegagalan perusahaan dalam menyapaikan jasanya, kelima 

gap tersebut adalah : 

 

 

S=f(E.P) 
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1. Gap antara harapan konsumen dan presepsi manajemen 

Pada kenyatannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak dapat selalu 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara cepat. 

Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya 

didesain, dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa saja yang diinginkan 

konsumen. 

2. Gap antara presepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas jasa 

Manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh 

pelanggan, tapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu yang 

jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu : tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumberdaya, atau karena 

adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

Penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih (belum 

mneguasai tugasnya), beban kerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi 

standar kerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar kerja yang ditetapkan. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji 

yang dibuat perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan adalah apabila janji 

yang diberikan ternyata tidak dapat terpenuhi. 
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5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan 

dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut.  

Gambar 2.2 

Model Kualitas Jasa ( gap Model) 
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Sumber : Parasuraman,A., et al (1985) “A Conceptual Model of Service 

    Quality and its Implications Future Research”, Journal of 

               Marketing, Vol.49 (Fall).p.44. 
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2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Jasa yang Buruk 

 Menurut Tjiptono (strategi pemasaran) (2008;85-87) ada berbagai macam faktor 

yang dapat menyebabkan kualitas suatu menjadi buruk, meliputi : 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability, artinya jasa 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Dengan kata lain dalam 

memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi konsumen. Akibatnya 

timbul masalah-masalah sehubungan dengan interaksi produsen dan 

konsumen jasa. Beberapa kekurangan yang mungkin ada para karyawan 

pemberi jasa dan dapat berpengaruh terhadap presepsi konsumen pada 

kualitas jasa mislanya : 

 Tidak terampil dalam melayani konsumen 

 Cara berpakaiannya tidak sesuai 

 Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

 Bau badan yang menganggu 

 Selalu cemberut atau pasang tampang ‘angker’ 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat pula 

menimbulkan masalah apda kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. 

Hal-hal yang bisa mempengaruhinya adalah upah rendah  
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(umumnya karyawan yang melayani konsumen memiliki tingkat pendidikan 

dan upah yang paling rendah dalam suatu perusahaan), pelatihan yang kurang 

memadai atau bahkan tidak sesuai, tingkat turnover karyawan yang tinggi dan 

lin-lain. 

3. Dukungan terhadap konsumen internal (konsumen perantara) kurang memadai 

karyawan front-line merupakan ujung tombak dari sistem pemberi jasa. 

Supaya mereka dapat memberikan jasa yang efektif, maka mereka perlu 

mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen ( operasi, 

pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia). Dukungan tersebut bisa 

berupa peralatan (perkakas, material, pakaian seragam), pelatihan 

keterampilan, maupun informasi (misalnya prosedur operasi). Selain itu yang 

pentingnya adalah unsur pemberdayaan, baik terhadap karyawan front-line 

maupun manajer.  

4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

Tak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat 

esensial dalam kontak dengan konsumen bila terjadi gap kesenjangan dalam 

komuniaksi, maka akan timbul oenilaian atau persepsi negatif terhadap 

kualitas jasa. 

5. Memperlakukan semua konsumen dengan cara yang sama 

Konsumen adalah manusia yang bersift unik, karena mereka memiliki 

perasaan dan emosi. Dalam hal interaksi dengan pemberi jasa, tidak semua  
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konsumen  bersedia menerima pelayana/jasa yang seragam (standardized 

service). Sering terjadi ada konsumen yang menginginkan atau bahkan 

menuntut jasa yang bersifat personal dan berbeda dengan konsumen lain. Hal 

ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan agar dapat memahami 

kebutuhan-kebutuhan khusus konsumen individual dan memahami perasaan 

konsumen sehubungan dengan pelayanan perusahaan kepada mereka. 

6. Perluasaan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

Dia satu sisi, memperkenalkan jasa baru atau memperkaya jasa lama dapat 

meningkatkan peluang pemasaran adan menghingdari terjadinya pelayanan 

yang buruk. Akan tetapi bila terlampau banyak menawarkan jasa baru dan 

tambahan terhadap jasa yang sudah ada, maka hasil yang diperoleh tidaklah 

selalu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah-malsalh 

seputar standar kualitas jasa.  

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi jangka pendek (seperti : orientasi pada pencapaian target penjualan dan 

laba tahunan, penghematan biaya, peningkatan produktivitas tahunan dan lain-

lain) bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. 

Sebagai contoh : kebijakan suatu bank untuk menekan biaya dengan cara 

nebgurangi  jumlah kasir (teller) menyebabkan semakin panjangnya antrian di 

bank tersebut. 
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2.4.4 Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

 Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. 

Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Menurut Tjiptono (2008;88) ada berbagai 

macam strategi yang dapat membantu meningkatkan kualitas jasa, yaitu 

mengidentifikasiki determinan utama kualitas jasa, mengelola harapan konsumen, 

mengelola bukti (evidence) kualiatas jasa, mendidik konsumen tentang jasa, 

mengembangkan budaya kualitas, menciptakan automatic quality, menindaklanjuti 

jasa, dan mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. 

a. Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset untuk 

mengidentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran. 

Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang diberikan pasar 

sasaran terhadap perusahaan dan epsaing berdasarkan determinan tersebut. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi relative perusahaan di mata 

konsumen dibandingkan para pesaing sehingga perusahaan dapat 

memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan tersebut.  

b. Menegelola Harapan Konsumen 

Perusahaan seringkali melebih-lebihkan komunikasinya kepada konsumen 

dengan maskud agar mereka terpikat oleh perusahaan. Hal itu dapat menjadi 

‘bumerang’ bagi perusahaan. Semakin banyak janji yang diberikan, maka 

semakin besar pula harapan konsumen (bahkan bisa menjurus menjadi tidak  
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realistis) yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat 

terpenuhinya harapan konsumen oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang 

dapat dijadikan pedoman, yaitu “Jangan janjikan apa yang tidak bisa 

diberikan, tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan.”  

c. Mengelola Bukti (Evidence) Kualitas Jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

konsumen selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh kara itu, jasa merupakan 

kinerja tang tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka 

konsumen cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan 

dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti 

kualitas meliputi segala seseuatu yang dipandang konsumen sebagai indikator 

‘seperti apa jasa yang telah diberikan (preservice expectation) dan ‘seperti apa 

jasa yang telah diterima (post-service evaluation). Bukti kualitas jasa berupa 

fasilitas fisik (seperti gedung, kendaraan dan sebagainya), penampilan 

pemberi jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan 

jasa, laporan keuangan dan logo perusahaan. 

d. Mendidik Konsumen Tentang Jasa 

Membantu konsumen dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 

sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Konsumen yang 

lebih ‘terdidik’ akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh  
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karena itu, kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik 

konsumen dapat dilakukan dalam bentuk :  

1. Perusahaan mendidik konsumennya untuk melakukan sendiri jasa 

pelayanan tertentu, misalnya : mengisi blanko/formulir pendaftaran, 

mengangkut barang belanjaan sendiri dan lain-lain. 

2. Perusahaan membantau konsumen mengetahui kapan menggunakan 

suatu jasa, yaitu sebisa mungkin mengindari periode puncak/sibuk dan 

memanfaatkan periode biasa (bukan puncak). 

3. Perusahaan mendidik konsumennya mengenai cara menggunakan jasa. 

4. Perusahaan dapat pula meningkatkan presepsi terhadap kualitas 

dengan cara menjelaskan kepada konsumen alasan-alasan yang 

mendasari suatu kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan Budaya Kualitas 

Sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi 

pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara tereus-menerus. Budaya 

kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur 

dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat tercipta biudaya kualitas 

yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota 

organisasi. 
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6. Menciptakan Automatic Quality 

Otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun demikian sebelum 

memutuskan otomatisasi, perusahaan harus melakukan penelitian secara 

seksama untuk menentukan bagian mana yang membutuhkan sentuhan 

manusia dan bagian mana yang memerlukan otomatisasi.  

7. Menindaklanjuti Jasa 

Hal ini dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu 

ditingkatkan oleh perusahaan, guna meningkatkan kepuasan konsumen.  

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa 

Merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan riset 

sistematis untuk menyebarluaskan serta mengumpulkan informasi mengenai 

kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan.  

2.5 Kepuasan Konsumen 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

 Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun 

kompleks. Dalam hal ini, peranan setiap individu dalam suatu pelayanan jasa 

sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk.  

 Definisi kepuasan menurut Kotler dan Keller (2009 : 177) : 

 Kepuasan adalah peranan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk atau jasa yang dipikirkan 

terhadap kinerja yang di harapkan. 
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 Sedangkan menurut Tjiptono (2006:146) menyatakan bahwa : 

 Kepuasan konsumen adalah ketidakpuasan konsumen terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian atau dikonfirmasi yang dirasakan anatara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja produk yang dirasakan setelah 

pemakaian.  

 Dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen atau ketidakpuasan konsumen 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesananya terhadap hasil kinerja suatu produk dengan harapannya.  

Gambar 2.3 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (2006), Strategi Pemasaran. Yogyakarta : Penerbit Andi  Offet, P.28. 
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2.5.2 Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

 Metode yang dapat digunakan di setiap perusahaan untuk mengukur dan 

memantau konsumennya.  

 Menurut Kotler (2008) mengemukakan beberapa metode metode untuk 

mengukur kepuasan konsumen :  

1. Sistem keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen (customer oriented) perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para konsumennya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa 

digunakan meliputi kotak saran yang diletakan di tempat strategis (yang 

mudah dijangkau atau sering dilewati konsumen), menyediakan kartu 

komentar (yang bisa diisi langsung ataupun yang bisa dikirimkan via pos pada 

perusahaan), menyediakan saluran telepom khusus (customer hot lines) dan 

lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-

ide baru dan masukan yang berharga kepada kepada perusahaan sehingga 

memungkinkannya untuk memberikan repson secara cepat dan tanggap 

terhadap masalah yang timbul.  

2. Survei kepuasan konsumen 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan 

menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi. Melalu survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan  
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balik secara langsung dari konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda 

(signal) positif perusahaan menaruh perhatian kepada konsumennya.  

3. Ghost Shopping 

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai konsumen atau pembeli 

potensial produk perusahaan atau pesaing. Lalu, metode ini menyampaikan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

atau pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam mebeli produk tersebut 

para ghost shopper juga dapat mengamati atau menilai cara perusahaan dan 

pesaingnya menjawab pertanyaan konsumen mengenai setiap keluhannya. 

Ada baiknya para manajer perusahaan terjun langsung menjadi ghost shopper 

untuk mengetahui langsung bagaimana karyawannya berinteraksi dan 

memperlakukan para konsumennya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu 

kalau atasannya baru melakukan penilaian (misalnya: dengan cara menelepon 

perusahaannya sendiri dan mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan), 

karena bila hal ini terjadi, perilaku mereka akan sangat ‘manis’ dan penilaian 

akan menjadi bias.  

4. Lost customer analysis 

Metode ini sedikit uni. Perusahaan berusaha menghubungi para konsumennya 

yang telah berenti membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan 

adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut.  
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informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen.  

2.5.3 Faktor-faktor Timbulnya ketidakpastian Konsumen 

Harapan konsumen dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, diantaranya  

Pengalaman berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, serta informasi dan 

janji perusahaan dan para pesaing. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan 

harapan seseorang biasa-biasa saja atau sangat kompleks. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 2.4 

Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Mudie, Peter and Angola Cottan (1993), The Management and  

      Marketing of Services, Oxford : Butterworth-Heinemann Ltd.p.223 
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2.5.4  Strategi Kepuasan Konsumen 

 Sebagian besar perusahaan pada umumnya menerapkan strategi kombinasi 

antara devensife dan ofensif, strategi devensife meliputi usaha mengurangi customer 

exit dan beralih konsumen ke pemasar lain. Sedangkan strategi ofensif ditujukan 

untuk meraih atau mendapatkan konsumen baru. Melalaui strategi ini, perusahaan 

berharap dapat meningkatkan pangsa pasar, penjualan, dan jumlah pelanggannya. 

 Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan 

dengan berbagai strategi. Pada prinsipnya strategi kepuasan konsumen akan 

menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam 

usahanya merebut konsumen suatu perusahaan. Satu hal yang perlu diperhatikan 

disini adalah bahwa kepuasan konsumen merupakan strategi panjang yang 

membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia.  

 Menurut Tjiptono (2006:160) menyatakan bahwa ada beberapa strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan konsumen, di antaranya : 

a. Relationship Marketing 

Hubungan transaksi antara penyedia jasa dan konsumen berkelanjutan, tidak 

berakhir setelah penjualan seleksi. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan 

jangka panjang dengan konsumen secara terus-menerus sehingga diharapkan 

dapat terjadi bisnis ulangan (report business).  

b. Strategy Superior Customer Sevice 

Strategi ini menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada para 

pesaingnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dana yang besar, kemampuan 
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sumber daya manusia dan usaha gigih. Meskipun demikian, melalui 

pelayanan yang lebih unggul, perusahaan yang bersangkutan dapat 

membebankan harga yang lebih tinggi pada jasanya. Akan ada kelompok 

konsumen yang tidak keberatan dengan harga mahal tersebut. selain itu, 

perusahaan dengan pelayanan superior akan meraih laba dan tingkat 

pertumbuhan yang lebih besar daripada pesaingnya yang memberikan 

pelayanan inferior.  

c. Strategy Unconditional Guarantees/Extraordinary Guarantees 

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan jasa dapat 

mengembangkan augmental service terhadap core service-nya, misalnya : 

dengan merancang garansi tertentu dengan memberikan pelayanan penjual 

yang baik.  

d. Strategi Penanganan Keluhan yang Efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang 

konsumen yang tidak puas menjadi konsumen yang puas (atau bahkan 

konsumen abadi). Manfaat lainnya : 

 Penyedia jasa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hubungannya 

dengan konsumen yang kecewa. 

 Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas yang negatif 

 



47 

 

 Hasil penelitian mennujukan bahwa seorang konsumen yang tidak puas 

akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang (keluarga, 

teman, dan sejawat). Dengan demikian citra buruk jasa perusahaan dengan 

mudahnya berkembang diantara mereka dan ini sangat merugikan 

perusahaan. Kendati demikian, dewasa ini mulai banyak perusahaan yang 

dengan berbagai cara mencoba mendorong agar konsumen menyampaikan 

ketidakpuasannya pertama kali kepada perusahaan sehingga bisa diatasi 

sebelum tersebar luas. Pesan-pesan komunikasi perusahaan berkaitan 

dengan hal ini misalnya “Bila anda tidak puas beritahulah kami, tetapi 

bila anda puas beritahulah rekan-rekan anda.”  

 Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanannya saat ini. 

 Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 

 Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas lebih baik 

e. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

antara lain :  

 Menyempurnakan proses dan produk (jasa) melalui upaya perbaikan 

berkesinambungan. Melalui proses ini diharapkan perusahaan mampu  
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 melayani konsumen lebih cepat, lebih efisien, lebih memuaskan dan lebih 

berkualitas. 

 Melakukan pemantauan klien dalam pengukuran kepuasan konsumen 

secara berkesinambungan. 

 Memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 

salesmanship, and public relations kepada setiap jajaran manajemen dan 

karyawan. 

 Membentuk tim-tim kerja lintas fungsional yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam melayani konsumen. 

 Memberdayakan (enprovement) karyawannya sehingga mereka dapat 

mengambil keputusan tertentu yang berkaitan dengan tugasnya. 

f. Quality Function Depoyment 

Praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 

konsumen.  

2.6 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

  Seperti telah kita ketahui sebelumnya, bahwa jasa adalah tidak nyata 

(intangible) dimana jasa tersebut tidak dapat dirasakan, diraba, dedengar atau 

diperbaharui sebelum dibeli. Dengan demikian, konsumen akan mencari tanda bukti 

dari kualitas jasa (pelayanan) melalui orang lain, peralatan dan harga yang mereka 

lihat. Dalam pembedaan antara pelayanan pembelian dengan jasa sulit dilakukan.  
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Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa-jasa 

tertentu (misalnya: toko reparasi) dan sebaliknya pembelian suatu jasa seringkali 

melibatkan barang-barang yang menyertainya (misalnya: restoran atau rumah 

makan). Tugas penyedia jasa adalah “membuktikan”sesuatu yang dapat memberikan 

bukti fisik dan citra dari penawaran abstrak mereka sehingga konsumen dapat 

merasakan jasa-jasa (pelayanan) yang diberikan perusahaan untuk kemudian 

dievaluasi oleh konsumen, apakah jas atersebut sesuai dengan yang diharapkan, 

melebihi darapan mereka, atau berada di bawah harapan mereka.  

 Saat proses konsumsi jasa terjadi, konsumen akan melakaukan proses evaluasi 

pelayanan dalam hubungan dengan apa yang mereka cari dan harapkan, dengan apa 

yang mereka terima sehingga akhirnya mereka bersedia untuk membayarnya. Selama 

proses tersebut berlangsung, konsumen akan mengamati kemampuan perusahaan 

dalam memperhatikan dan menangani masalah mereka dan cara perusahaan 

memberikan pelayanan dimana konsumen akan memperoleh kualitas teknis dan 

fungsional yang dapat diterima oleh mereka. Apabila konsumen merasa puas, maka 

mereka akan melakukan konsumsi yang baru atau pemakaian jasa yang lebih besar 

lagi sehingga hubungan dengan konsumen yang bertahan lama untuk jangka panjang 

akan tercapai, dimana pada gilirannya kepuasan konsumen dapat mencapai kesetiaan 

atau loyalitas konsumen kepada perusahaan. 

 Apabila konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada, 

kemungkinan konsumen tersebut akan meninggalkan perusahaan untuk mencoba 

pelayanan yang ada di perusahaan pesaing. Kemudian mereka akan membandingkan 
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pelayanan yang atau mereka benar pergi meninggalkan perusahaan dan tidak ingin 

kembali. Suatu hal yang penting adalah jika para konsumen melepaskan diri karena 

mereka merasa tidak puas, maka mereka bisa jadi menyebarkan image buruk yang 

beredar dari mulut ke mulut tentang perusahaan dan lambat laun hal tersebut dapat 

merusak keberadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan 

berepengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

  

 


