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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jasa

Pengertian  ruang  lingkup  pemasaran  tidak  hanya  mencakup  pada  hasil 

produk yang  tangible  saja, tetapi  juga mencakup pada produk yang  intangible. 

Dengan  semakin  meningkatnya  persaingan  pada  industri  jasa,  maka  perlu 

penerapan ilmu pemasaran atas jasa tersebut.

Definisi jasa sebenarnya ada beberapa macam, antara lain adalah:

Menurut Kotler (2003, p.428):

“A service is any act or performance that one party can offer to another that is  
essentially  intangible  and  does  not  result  in  the  ownership  of  anything.  Its  
production may or may not be tied to a physical product.”

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak 

lain  yang  secara  prinsip  tidak  berwujud  dan  tidak  menyebabkan  kepemilikan 

sesuatu. Produk jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik.

Menurut Stanton (1986, p.220):

“Service is identifiable, intangible activity that is the main object of a transaction  

design to provide what satisfaction to customers.”

Produksi suatu jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

Sifat-sifat khusus jasa tersebut, erat kaitannya dengan keempat karakteristik yang 

dimiliki oleh jasa tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam merancang suatu 

program pemasaran.

Menurut  Kotler (2003, p.429), dilihat dari sisi penawaran terdapat lima 

kategori produk, yakni:

1. Barang berwujud murni    

Penawaran hanya berupa barang berwujud murni dan tidak ada jasa yang 

menyertai  produk tersebut, seperti:  pasta gigi,  sabun, deterjen, dan lain-

lain.

2. Barang berwujud yang disertai jasa 

Penawaran  terdiri  dari  barang berwujud yang  disertai  dengan satu  atau 

lebih  jasa  untuk  mempertinggi  daya  tarik  konsumen.  Sebagai  contoh 
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produsen mobil tidak hanya menjual mobil saja, melainkan penjualannya 

juga  tergantung  pada  kualitas  dan  pelayanan  kepada  pembelinya,  baik 

sebelum  dan  sesudah  pembelian,  seperti  ruang  pameran,  pengiriman, 

perbaikan dan pemeliharaan, petunjuk pemakaian, jaminan/garansi.

3. Campuran

Penawaran terdiri dari barang berwujud dan jasa dengan komposisi yang 

sama, seperti: restoran yang harus didukung oleh pelayanan dan makanan 

yang sama baiknya.

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan

Penawaran  terdiri  atas  jasa  utama  dan  jasa  tambahan  disertai  dengan 

barang pelengkap. Sebagai contoh: penumpang pesawat terbang membeli 

jasa transportasi, mereka sampai di tempat tujuan tanpa sesuatu hal yang 

berwujud yang memperlihatkan  pengeluaran mereka.  Namun perjalanan 

tersebut  juga meliputi  barang-barang berwujud yang  digunakan sebagai 

pelengkap  pelayanan  yang  diberikan,  misalnya  makanan  dan  minuman 

sewaktu di dalam pesawat,

5. Jasa murni 

Penawaran  hanya  terdiri  atas  jasa  murni  seperti:  jasa  penjaga  bayi, 

psikoterapi, jasa pijat, dan lain-lain.

2.2 Karakteristik Jasa 

Jasa  memiliki  empat  karakteristik  yang  harus  dipertimbangkan  dalam 

perancangan  suatu  program  pemasaran.  Menurut  Kotler (2003,445),  empat 

karakteristik tersebut yaitu:

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Produk jasa bersifat tidak berwujud (tidak dapat dilihat,  diraba,  dicium, 

atau didengar  sebelum  dibeli)  sehingga  pelanggan  tidak  dapat  melihat 

hasil  atau manfaat  dari  jasa  sebelum  melakukan  pembelian.  Sebagai 

contoh, seorang pasien operasi katarak mata, tidak dapat membayangkan 

sebelumnya seberapa  jauh  manfaat  dari  operasi  tersebut  bagi  dirinya. 

Seseorang tidak dapat  menilai  hasil  dari  jasa  sebelum ia  menikmatinya 
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sendiri.  Bila pelanggan  membeli  jasa,  maka  ia  hanya  menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseperability)

Jasa umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang 

bersamaaan.  Jika  jasa  diberikan  oleh  seseorang,  maka  orang  tersebut 

adalah merupakan bagian dari jasa tersebut. Hal ini dikarenakan penyedia 

jasa  tersebut  juga  hadir  pada  saat  jasa  tersebut  diberikan.  Interaksi 

penyedia jasa dengan penerima jasa merupakan ciri dari pemasaran jasa 

tersebut.

3. Tidak tetap (variability)

Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari siapa yang 

menyediakannya, kapan dan dimana penyajiaan jasa tersebut disampaikan. 

Ini  mengakibatkan  sulitnya  menjaga  kualitas  jasa  berdasarkan  suatu 

standar.

4. Tidak dapat disimpan (perishability)

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah hilang sehingga tidak dapat dijual 

pada masa yang akan datang. Keadaan mudah hilang ini bukanlah suatu 

masalah  jika  permintaannya  stabil,  karena  mudah  untuk  melakukan 

persiapan  pelayanan  sebelumnya.  Jika  permintaan  berfluktuasi,  maka 

perusahaan  akan  menghadapi  masalah  yang  sulit  dalam  melakukan 

persiapan pelayanan.

2.3 Pemasaran Jasa

Menurut Kotler (2003), definisi pemasaran yaitu:

“Marketing is societal process by which individuals and groups obtain what they  
need and want throught creating, offering, and freely exchanging products and 
services of value with others.”

Berdasarkan karakteristik jasa yang sudah dijelaskan diatas, memasarkan 

jasa tidaklah semudah memasarkan produk. Ada tiga jenis pemasaran jasa yang 

dikemukakan oleh Kotler (2003), yaitu:

1. Eksternal marketing (Pemasaran Ekternal)

Yaitu  aktivitas  perusahaan  dalam  mengelola  bauran  pemasaran  ( 

Marketing Mix ) jasa kepada konsumen.
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2. Internal Marketing (Pemasaran Internal)

Yaitu aktivitas perusahaan untuk lebih melatih dan memotivasi karyawan 

yang  bertugas  melayani  konsumen  sehingga  dapat  melayani  konsumen 

dengan lebih baik, dan dapat mencapai kepuasan pelanggan.

3.  Interaktif Marketing (Pemasaran Interaktif)

Yaitu  keahlian  dalam  melayani  konsumen.  Dalam  hal  ini  penilaian 

konsumen terhadap kualitas jasa tidak hanya dilihat  dari  kualitas secara 

teknis saja, tetapi juga dinilai dari segi fundamental.

Gambar : Tiga Pemasaran dalam Industri Jasa

Sumber : Gronroos Dikutip oleh Philip Kotler dalam Buku Manajemen Pemasaran (2005:118)

2.4 Kualitas Jasa dan Pelayanan

Pelayanan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam 

menciptakan  kepuasan  konsumen.  Salah  satu  cara  untuk  menempatkan  hasil 

pelayanan  yang  lebih  unggul  daripada  pesaing  adalah  dengan  memberikan 

pelayanan yang baik, efisien, dan cepat.

Agar  harapan  konsumen  terpenuhi,  perusahaan  harus  memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai pengukuran seberapa 

baik tingkat pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan harapan konsumen, jadi 

dengan  kata  lain  memberikan  pelayanan  berkualitas  berarti  menyesuaikan  diri 

Perusahaan

Pemasaran Internal
Pemasaran External

Karyawan Pemasaran Interaktif Pelanggan
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dengan harapan konsumen. Ini merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam 

persaingan yang makin ketat. Pelayanan yang berkualitas adalah orientasi semua 

sumber daya manusia dalam suatu perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.

Definisi kualitas jasa ada beberapa macam antara lain:

Menurut Sitorus dan Manurung (1999, p.410), definisi kualitas jasa adalah:

“Suatu sifat atau ciri yang membedakan nilai dari suatu barang atau jasa dengan 

nilai dari barang atau jasa yang lain yang sejenis”.

Menurut  Bitner &  Hubert dalam Rush & Oliver (1994, p.77), definisi kualitas 

jasa adalah:

“The consumer’s overall impression of the relative inferiority / superiority of the 
organization and its service”.

Menurut Zeithaml (1990, p.19), definisi kualitas jasa adalah:

“Service  Quality  as  perceived  by  customer,  can  be  defined  as  the extent  of  
discrepancy between customer’s expectations or desires and their perceptions.”

Hal ini berarti kualitas jasa, sebagaimana yang dirasakan oleh konsumen 

didefinisikan  sebagai  tingkat  ketidaksesuaian  antara  harapan  dan  keinginan 

konsumen dan tanggapan mereka.

Salah satu cara untuk menempatkan kualitas jasa lebih unggul daripada 

pesaing  adalah  dengan  memberi  atau  memenuhi  bahkan  melebihi  harapan 

konsumen mengenai kualitas jasa tersebut.

Harapan konsumen terhadap jasa yang akan mereka terima, dapat dibentuk 

berdasarkan  pengalaman  mereka,  saran  dari  teman-teman  dan  iklan  yang 

disampaikan perusahaan.

Bila kualitas jasa yang mereka nikmati ternyata jauh dibawah kualitas jasa 

yang mereka harapkan maka konsumen akan kehilangan minat terhadap pemberi 

jasa tersebut. Sebaliknya jika kualitas jasa yang mereka nikmati memenuhi atau 

melebihi harapannya, mereka cenderung akan memakai kembali jasa tersebut.

Mengingat  peranan  individu  yang  menyampaikan  jasa  sangat  penting 

dalam menentukan kualitas jasa, maka setiap perusahaan memerlukan pelayanan 

yang unggul,  yaitu  suatu sikap atau cara  karyawan dalam melayani  konsumen 

secara memuaskan.
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Untuk itu karyawan harus mempunyai keterampilan tertentu, diantaranya 

berpakaian rapi dan bersikap ramah kepada konsumen. Dalam menilai persepsi 

dan tingkat  kepentingan/harapan  konsumen,  Supranto (2001),  mengemukakan 

bahwa ada  5 dimensi  yang  di  tentukan dalam menentukan kualitas  pelayanan, 

yaitu:

6. Wujud atau tangibles

Penampilan  fasilitas  dan  alat  yang  di  gunakan  secara  fisik  mulai  dari 

bangunan  interior,  seragam  petugas,  peralatan  yang  dipakai  atau  alat 

komunikasi.

7. Keandalan atau reliability 

Tingkat kemampuan perusahaan dalam menampilkan jasa pelayanan yang 

dapat dipercaya dan yang akurat sesuai dengan janji yang telah diterapkan.

8. Ketanggapan atau responsiveness

Kesediaan  perusahaan  dalam  membantu  konsumen  serta  memberikan 

usaha pelayanan yang cepat dan tanggap.

9. Kepastian atau assurance

Tingkat  pengetahuan  atau  kesopansantunan  yang  harus  dimiliki  oleh 

karyawan disamping kemampuan mereka mendapatkan kepercayaan dan 

memberikan rasa percaya diri pada pihak konsumen.

10. Simpati atau empathy

Adanya perhatian khusus yang diberikan kepada setiap konsumen secara 

individual. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang lancar 

dan adanya keinginan untuk mengerti apa yang diinginkan konsumen.

Pelanggan  tidak  hanya  menilai  satu  dimensi  dari  layanan  yang  sedang 

diberikan.  Kepuasan pelanggan dengan demikian  dapat  didasarkan tidak hanya 

dari  penelitian  pelanggan  terhadap  keandalan  penyampaian  layanan  tapi  juga 

pengalaman pelanggan dengan proses penyampaian layanan. Ini alasan mengapa 

diliteratur jasa, ditemukan penekanan yang kuat pada pentingnya persepsi kualitas 

layanan dan hubungan antara kepuasan pelanggan dan kualitas layanan.

Tjiptono (2005) menyatakan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan  dengan  produk,  pelayanan,  sumber  daya  manusia,  proses  dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Contoh, lokasi, biaya, status 
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akreditasi,  jumlah dan kualifikasi  staf  dan guru.  Lebih lanjut  Tjiptono,  (2008) 

menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang 

ditawarkan organisasi harus berkualitas. Karena kualitas memiliki sejumlah level: 

universal  (sama  dimanapun),  kultural  (tergantung  sistem  nilai  budaya),  sosial 

(dibentuk  oleh  kelas  sosial  ekonomi,  kelompok  etnis,  keluarga,  teman 

sepergaulan),  dan  personal  (tergantung  preferensi  atau  selera  setiap  individu). 

Kualitas  layanan  berkontribusi  signifikan  bagi  pengembangan  diferensiasi, 

positioning,  dan strategi bersaing setiap organisasi  pemasaran,  baik perusahaan 

manufaktur maupun penyedia jasa.

2.5 Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam industry 

jasa.  Karena dalam industri  jasa,  pelayanan yang dapat  memuaskan konsumen 

akan memberikan imbalan yang menguntungkan, serta meningkatkan daya saing 

perusahaan.

Swan (1980)  dalam  bukunya  Fandy  Tjiptono,  2004  mendefinisikan  kepuasan 

pelanggan  sebagai  evaluasi  secara  sadar  atau  penilaian  kognitif  menyangkut 

apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau apakah produk bersangkutan 

cocok atau tidak cocok dengan tujuan/pemakaiannya.

Kotler (2000, p.36) mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah:

“Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or disappointment resulting from 
comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or  
her expectations. “

Secara  umum  kepuasan  konsumen  dan  ketidakpuasan  konsumen 

merupakan hasil  dari  perbedaan antara  harapan dengan kinerja  yang dirasakan 

oleh konsumen. Atau dengan kata lain ada dua kemungkinan yang akan terjadi, 

yaitu:

1. Kinerja  yang  dirasakan  konsumen  lebih  besar  dari  yang  diharapkan, 

artinya konsumen merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan 
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2. Kinerja yang dirasakan konsumen lebih kecil dari yang diharapkan, artinya 

konsumen  tidak  puas  dengan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan 

perusahaan.

Untuk  menciptakan  kepuasan  pelanggan  suatu  perusahaan  harus  dapat 

memenuhi  kebutuhan-kebutuhan konsumen yang dianggap paling penting yang 

disebut “The Big Eight factors“ yang secara umum dibagi menjadi tiga kategori 

sebagai berikut (Hannah and Karp, 1991):

• Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk :

Kualitas produk 

Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk 

produk. Sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah.

Hubungan antara nilai sampai pada harga

Merupakan hubungan antara harga dan nilai produk yang ditentukan oleh 

perbedaan antara nilai yang diterima oleh pelanggan dengan harga yang 

dibayar oleh pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan 

usaha.

Bentuk produk

Bentuk produk merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk 

yang menghasilkan suatu manfaat.

Keandalan

Merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan produk 

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan.

• Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan:

Jaminan

Merupakan  suatu  jaminan  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  untuk 

pengembalian  harga  pembelian  atau  mengadakan  perbaikan  terhadap 

produk/jasa yang rusak setelah pembelian.

Respon dan cara pemecahan masalah

Response  to  and Remedy  of  Problems  merupakan  sikap  dari  karyawan 

dalam menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi oleh pelanggan.

• Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian:

Pengalaman karyawan
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Merupakan  semua  hubungan  antara  pelanggan  dengan  karyawan 

khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan pembelian

Kemudahan dan kenyamanan

Convenience  of  acquisition  merupakan  segala  kemudahan  dan 

kenyamanan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  terhadap  produk  yang 

dihasilkannya.

Menurut Kotler, untuk mengukur kepuasan pelanggan ada beberapa cara, yaitu:

1. Sistem keluhan dan saran

Perusahaan  dapat  menyediakan  formulir  berisi  keluhan  dan  saran  yang 

dapat  diisi  setiap  konsumen.  Formulir  tersebut  dapat  diletakkan  pada 

setiap pintu masuk dan meja penerima tamu. Di dalam formulir tersebut 

konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan mereka secara tertulis, 

sehingga  perusahaan  dapat  mengetahui  kesulitan  yang  dihadapi  oleh 

konsumen  serta  perusahaan  dapat  mengambil  langkah  untuk  mengatasi 

masalah  tersebut.  Selain  itu  konsumen juga diminta  untuk memberikan 

saran-saran peningkatan pelayanan.

2. Survey kepuasan konsumen 

Bila  perusahaan  menganggap  bahwa sistem keluhan  dan  saran  tersebut 

kurang  berhasil,  disebabkan  masih  ada  konsumen  yang  beranggapan 

walaupun  mereka  menuliskan  keluhan  dan  saran,  perusahaan  tidak 

menanggapi  sehingga akan membuang waktu.  Karena adanya anggapan 

demikian maka perusahaan yang inovatif akan mengadakan suatu survey 

untuk  mengetahui  sejauh  mana  kepuasan  konsumen  terhadap  produk 

mereka.

3. Ghost shopping 

Perusahaan dapat mengirimkan orang untuk berpura-pura untuk menjadi 

pembeli  produk mereka maupun produk dari pesaingnya.  Pembeli  pura-

pura ini dapat mengajukan suatu masalah pada wiraniaga yang bertugas 

dan melihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut.
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4. Metode pelaporan keluhan

Untuk mengukur kepuasan konsumen dapat digunakan metode pelaporan 

keluhan  langsung,  yaitu  para  konsumen  ditanyai  secara  langsung 

mengenai keluhan  mereka  dan  penilaian  mereka  terhadap  produk 

perusahaan. 

Pengukuran kepuasan konsumen ini sangat penting dilakukan perusahaan, 

karena dapat memberikan masukan pada perusahaan,  sekaligus dapat  membuat 

pelanggan  merasa  diperhatikan  oleh  perusahaan.  Perhatian  dari  perusahaan  ini 

akan membuat konsumen dihargai, yang pada akhirnya konsumen menjadi loyal 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

Kualitas jasa (servequal) dapat diketahui melalui interaksi penyedia dan 

pengguna  jasa  selama  dan  sesudah  transaksi  berlangsung.  Mengukur  dan 

mendefinisikan kualitas jasa lebih sulit dibandingkan kualitas suatu barang karena 

sifat dari jasa yang tidak berwujud (intangible). Dalam pemasaran, kualitas jasa 

sangat  penting  karena  konsumen  tidak  akan  membeli  produk  itu  lagi  apabila 

konsumen sampai berpendapat bahwa kualitas yang diberikan tidak baik. Dengan 

memberikan  kualitas  jasa  yang  baik  akan  memberikan  kepuasan  dan  akan 

terciptanya loyalitas kepada pelanggan.

Ada  lima  kesenjangan  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  dan 

penyampaian  jasa  dan  mempengaruhi  penilaian  konsumen  atas  kualitas  jasa 

Kotler (2003) :

a. Kesenjangan  antara  harapan  konsumen  dengan  pandangan 

penyedia  jasa.  Penyedia  jasa  tidak  tanggap  atau  salah  menafsirkan  apa 

yang dinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.

b. Kesenjangan  antara  pandangan  penyedia  jasa  dan  spesifikasi 

kualitas jasa.

Penyedia jasa mungkin memahami secara tepat keinginan konsumen tetapi 

tidak dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar keinginan 

konsumen.
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c. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.

Personel kurang mampu atau tidak ada keinginan untuk mengikuti standar 

yang ada.

d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.

Janji  – janji  yang diberikan dalam iklan tidak sesuai  dengan kenyataan 

yang diharapkan konsumen.

e. Kesenjangan  antara  jasa  yang  diterima  dengan  jasa  yang 

diharapkan konsumen.

Konsumen salah tanggap atau keliru terhadap jasa yang diberikan

2.6 Strategi Kepuasan Konsumen

Strategi  kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus berusaha 

keras  dan  memerlukan  biaya  tinggi  dalam usahanya  merebut  konsumen  suatu 

perusahaan.  Yang  diperhatikan  adalah  bahwa  strategi  kepuasan  konsumen 

merupakan  strategi  jangka  panjang  yang  membutuhkan  komitmen,  baik 

menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Menurut  Tjiptono (2001) ada 

beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

konsumen:

1. Strategi perusahaan berupa Relationship Marketing, yaitu strategi dimana 

transaksi  pertukaran  antara  pembeli  dan  penjual  berkelanjutan,  tidak 

berakhir setelah penjualan selesai.

2. Strategi  Superior  Customer  Service,  yaitu  menawarkan  pelayanan  yang 

lebih  baik  daripada  pesaing  (bentuk-bentuk  layanan  pelanggan  yang 

meliputi garansi, jaminan, pelatihan cara penggunaan produk, konsultasi 

teknikal,  saran-saran  untuk  pemakaian  produk alternatif,  peluang  untuk 

mengembalikan/  menukar  produk  yang  tidak  memuaskan,  reparasi 

komponen  yang  rusak  atau  cacat,  penyediaan  suku  cadang  pengganti, 
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penindak  lanjutan  kontak  dengan  pelanggan,  informasi  berkala  dari 

perusahaan, klub/organisasi pemakai produk, pemantauan dan penyesuaian 

produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan , dan lain-lain).

3. Strategi  Unconditional guarantess  atau  extraordinary guarantess. Untuk 

memberikan kepuasan pada konsumen yang pada gilirannya akan menjadi 

sumber  dinamisme  penyempurnaan  mutu  produk  atau  jasa  dan  kinerja 

perusahaan.  Fungsi  utama  garansi  adalah  untuk  mengurangi  resiko 

konsumen  sebelum dan  sesudah  pembelian  barang  atau  jasa,  sekaligus 

memaksa perusahaan yang bersangkutan untuk memberikan yang terbaik 

dan meraih loyalitas konsumen, Ada dua bentuk garansi, yaitu :

a) Garansi internal  ,  yaitu  janji  yang dibuat oleh suatu departemen 

atau divisi kepada konsumen internalnya, contoh : Jaminan dari Divisi 

Transportasi untuk mengantarkan atau mengambil barang secara tepat 

waktu  bagi  divisi  lainnya,  jaminan  dari  Divisi  Teknik  pada  suatu 

distributor komputer untuk menyelesaikan reparasi  komputer dengan 

baik dan cepat, dan lain-lain.

b) Garansi  Eksternal,  yaitu  jaminan  yang  dibuat  oleh  suatu 

perusahaan kepada para konsumen eksternalnya,  yakni  mereka yang 

membeli  dan  menggunakan  produk  perusahaan.  Contoh  :  Janji 

mengantarkan  produk  secara  tepat  waktu,  garansi  bahwa  produk 

berkualitas  tinggi,  jaminan  mendapatkan  ganti  rugi  bila  kualitas 

produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan, jaminan potongan harga 

bila melakukan pembelian ulang di perusahaan yang sama, dan lain-

lain

4. Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi berbagai upaya seperti 

melakukan  pemantauan  dan  pengukuran  kepuasan  konsumen  secara 

berkesinambungan,  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  menyangkut 

komunikasi,  salesmanship,  dan public relation kepada pihak manajemen 

dan  karyawan,  memasukkan  unsur  kemampuan  untuk  memuaskan 

konsumen ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, dan memberikan 

empowerment yang  lebih  besar  kepada  karyawan  dalam  melaksanakan 

tugasnya.



26

5. Menerapkan Quality Function Deployment (QFD), yaitu untuk merancang 

suatu  proses  sebagai  tanggapan  terhadap  kebutuhan  konsumen.  QFD 

memungkinkan  suatu  perusahaan  untuk  memprioritaskan  kebutuhan 

konsumen,  menemukan tanggapan inovatif  terhadap kebutuhan tersebut, 

dan memperbaiki proses hingga tercapai efektivitas maksimum.

Cronin dan  Taylor (1992)  menjelaskan  bahwa  kepuasan  sering  kali 

dipandang sebagai dasar munculnya loyalitas. Kepuasan merupakan hasil evaluasi 

konsumen  terhadap suatu  produk dengan cara  membandingkan  apakah produk 

yang diterimanya telah sesuai dengan harapanya. Kepuasan juga dapat diartikan 

sebagai  keyakinan  yang  muncul  setelah  membandingkan  kenyataan  dan 

harapannya.  Bagi  konsumen  yang  kurang  memiliki  kemampuan  kemampuan 

untuk membandingkan maka kepuasanya sebenarnya hanya bersifat parsial. Hal 

ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau informasi yang diperoleh 

konsumen terkait dengan produk yang dibelinya.

Kepuasan  pelanggan  merupakan  sikap  setelah  proses  pembelian  atau 

pemakaian  berakhir  yang dibentuk secara psikologis berdasarkan perbandingan 

antara apa yang pelanggan harapkan dari perusahaan dan kenyataan dari apa yang 

didapatkan  oleh  pelanggan  dari  perusahaan  tersebut.  Ini  membuktikan  bahwa 

kepuasan merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap perilaku sebelumnya.

2.7 Loyalitas Konsumen

Menurut  Grifin (2005),  pelanggan  yang  loyal  adalah  orang  yang 

melakukan  pembelian  berulang  secara  teratur,  membeli/antar  lini  produk  jasa, 

mereferensikan  kepada  orang  lain  menunjukan  kekebalan  terhadap  produk 

pesaing.

Loyalitas  menurut  Hermawan (2003),  merupakan  manifestasi  dari 

kebutuhan fundamental manusia untik memiliki, men-support, mendapatkan rasa 

aman dan keterikatan serta menciptakan emosional attachment.

Sedangkan  loyalitas  dalam  the  oxford  English  Dictionary   adalah  “a 

strongffling  of  support  and allegiance;  a  person showing  firm and consistant  

support”
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Kemudian Sing Sideshmkh (2006), loyalitas pelanggan adalah keyakinan 

secara mendalam dipandang teguh, untuk membeli kembali produk atau jasa yang 

disukai secara konsisten dimasa mendatang. Yang menyebabkan pembelian merek 

atau kumpulan merek yang sama berulang, tnapa memperhatikan factor situsional 

dan  usaha  pemasaran  yang  berpotensi  untuk  menyebabkan  perubahan  prilaku 

pelanggan.

 Loyalitas  pelanggan  juga  dapat  diartikan  sebagai  niat  prilaku  untuk 

memelihara hubungan yang tengah berlangsung antara paelanggan dan penyedia 

jasa serta merupakan sebuah konstruk relational yang dapat dibentuk oleh suatu 

pertukaran (Sing Sideshmkh, 2006)

Sedangkan  pada  Griffin  (2002),  loyalitas  lebih  mengacu  pada  wujud 

prilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelaian secara 

terus menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih.

Menurut Griffin (2002) karakteristik pelanggan yang loyal antara lain:

7. Melakukan pembelian secara teratur

8. Membeli diluar lini produk atau jasa

9. Menolak produk atau jasa dari perusahaan lain

10. Kebal terhadap daya tarik pesaing

11. Menarik pelanggan baru untuk perusahaan

12. Kelemahan  atau  kekurangan  akan  diberitahukan  kepada 

perusahaan

Loyalitas Konsumen yang akan dibahas pada penelitian ini berhubungan 

dengan loyalitas  konsumen terhadap penyedia  layanan jasa (Service Provider). 

Oleh  sebab  itu  loyalitas  konsumen  disini  dapat  disebut  juga  sebagai  Service 

Loyalty.

Gremler & Brown (2001), Service Loyalty dapat didefinisikan sebagai:

“The  willingness  of  customer  to  consistently  re-patronize  the  same service 
provider/service company, that maybe the first choice among alternatives, thereby 
complying with actual behavioral outcomes and attaching with favorable attitude  
and  cognition,  regardless  of  any  situational  influences  and  marketing  efforts  
made to induce switching behavior.”
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Akan tetapi, definisi loyalitas konsumen disini bukan berarti setia 100 %, 

hal ini dikarenakan pada kenyataannya hanya beberapa konsumen saja yang akan 

setia  terhadap  satu  penyedia  layanan  jasa.  Sebaliknya  pelanggan  biasanya 

mempunyai dua atau tiga pilihan, penyedia layanan jasa mana yang akan mereka 

pilih.

Burns dalam  Lu  Ting  Pong (2001)  menyatakan  bahwa  terbentuknya 

service loyalty tersebut harus memilki 3 syarat, yaitu:

1. Konsumen harus mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli jasa dari 

salah penyedia layanan jasa secara terus menerus atau berkesinambungan.

2. Konsumen  harus  mempunyai  kebebasan  untuk  memilih  salah  satu 

penyedia layanan jasa yang menjadi favorit mereka

3. Harus ada lebih dari satu penyedia layanan jasa (service provider) yang 

bergerak di bidang industri jasa yang sama

 


