
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran. 

Dalam perusahaan, peran pemasaran sangat penting untuk 

mempertahankan kinerja dalam  perusahaan itu sendiri. Yang paling mendasar 

dari kegiatan pemasaran adalah tindakan  atas pemenuhan kebutuhan konsumen 

dan cara memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan konsumen sehingga 

tercipta kepuasan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen. 

Pengertian manajemen menurut para ahli seperi dibawah ini : 

Defenisi manajemen menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng dalam 

buku “Pengantar Bisnis” ( 2006:59). 

“Manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri atas 
kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 
sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber daya lain.” 
 
Defenisi manajemen menurut Sadono Sukirno yang dikutip Irma Nilasari 

dan Sri Wiludjeng dalam buku “Pengantar Bisnis” ( 2006:60). 

“Manajemen merupakan kegiatan pimpinan perusahaan dan manajer 
lain untuk melakukan perencanaan terhadap tindakan yang akan 
dilakukan, pengorganisasian sumber daya untuk melaksanakan 
tindakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya.” 

 
Jadi fungsi manajerial menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng 

(2006:63). 

a. Fungsi Perencanaan (planning) 

 Perencanaan merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan 

 dicapai dan menentukan bagaimana cara mencapai tujuan dengan 

 memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

 

 



b. Fungsi Pengorganisasian (organizing) 

 Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan 

 sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerjasama 

 dengan cara yang terstruktur, seorang manajer harus dapat mengatur dan 

 mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya diantara para anggota 

 organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan. 

  Didalam organisasi atau perusahaan terdapat 3 (tiga) faktor : 

1. Adanya sekelompok orang. 

2. Adanya hubungan dan pembagian kerja diantara orang-orang itu. 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 

c. Fungsi Pengarahan (directing) 

 Pengarahan, meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan 

 agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan 

 kearah tercapainya tujuan. 

 Fungsi pengarahan yang harus dilakukan setiap manajer meliputi tiga 

 unsur, yaitu pemberian motivasi kepada bawahan, kepemimpinan, dan 

 pengembagan komunikasi. 

d. Fungsi Pengendalian (controlling) 

 Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah tujuan yang 

 telah ditetapkan telah dicapai. Dalam pengendalian seseorang manajer 

 perlu memandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau 

 rencana semula. Dengan begitu, manajer dapat sesegera mungkin 

 mengoreksi adanya penyimpangan - penyimpangan yang mungkin terjadi. 

 

 2.1.3  Pengertian  Pemasaran. 

Untuk lebih jelas mengenai pemasaran, penulis mengutip beberapa 

pengertian atas pemasaran seperti dibawah ini : 

Defenisi dari Pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 

dikutip dalam bukunya “Prinsip - prinsip Pemasaran”, Edisi dua belas, 

Jilid dua ( 2008 : 6 ) : 

 



“Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan nilai 
bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 
pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan 
sebagai imbalan.” 

 
Defenisi dari pemasaran menurut AMA (American Marketing 

Association) yang dikutip dari buku “Manajemen Pemasaran dan Pemasaran 

Jasa” Buchori Alma ( 2007:5 ) 

 

“Pemasaran merupakan proses merencanakan konsepsi, promosi dan 

distribusi, ide menciptakan peluang yang memuaskan individu dan 

sesuai dengan tujuan organisasi.” 

 

Defenisi Pemasaran menurut Hendri Simamora dikutip dari buku 

“Manajemen Pemasaran Internasional”, Edisi dua, Jilid satu ( 2007:3 ): 

“Pemasaran merupakan proses manajerial dan sosial dimana individu 
dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai 
dengan orang atau kelompok orang.” 

 

Defenisi Pemasaran Menurut Arman Hakim Nasution, Indung Sudarso, 

dan Lantip Trisunarno dikutip dari buku “Manajemen Pemasaran untuk 

engineering”, Edisi satu (2006:1) 

“Pemasaran merupakan suatu proses menciptakan (creating), 
mengkomunikasikan (communicating), dan menghantarkan value 
(delivering) kepada konsumen dan untuk menajemen hubungan 
konsumen sehingga menguntungkan organisasi dan stakeholdernya. 

 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, 

menentukan harga promosi, serta mendistribusikan barang dan jasa. 

b. Pemasaran adalah upaya menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk 

yang ditawarkan. 

c. Pemasaran berorentasikan kepada pelanggan yang ada dan potensial. 

d. Pemasaran tidak hanya bertujuan memuaskan pelanggan tapi juga 

memperhatikan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. 



2.1.4  Pengertian Manajemen Pemasaran. 

Manajemen sebagai alat bantu untuk mempengaruhi tingkat permintaan, 

pemilihan waktu, dan sifat permintaan sehingga dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan. 

Definisi manajemen pemasaran menurut Philip Kotler dan Gary 

Armstrong (2008:10) dalam buku “Prinsip-prinsip Pemasaran”, edisi dua 

belas, Jilid dua, menyatakan bahwa : 

“Manajemen Pemasaran adalah seni atau ilmu memilih target pasar 

dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target 

pasar itu.” 

Menurut Hendri Simamora (2007:4) dalam buku “Manajemen 

Pemasaran Internasional”, Edisi dua, Jilid satu, menyatakan bahwa : 

“Manajemen pemasaran merupakan dan pengkoordinasian semua 

aktifitas itu guna mencapai sebuah program pemasaran yang 

terintegrasi secara berhasil.” 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip dari 

buku “Manajemen Pemasaran untuk engineering”, Edisi satu Arman Hakim 

Nasution, Indung Sudarso, dan Lantip Trisunarno (2006:1) : 

“Manajemen pemasaran merupakan suatu proses pemasaran dan 
melaksanakan konsep tertentu dari produk, harga, promosi, dan 
distribusi, baik gagasan (ideas), dan barang yang memuaskan tujuan 
individual maupun organisasi.” 
 
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang didalamnya mencakup 

konsep produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga 

membantu perusahaan mencapai tujuan.     

 

2.1.5 Bauran Pemasaran. 

Marketing mix (Bauran Pemasaran) mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Bauran Pemasaran merupakan susunan variable - 



variabel yang dapat mempengaruhi pasar. Sebenarnya terdapat sejumlah besar 

variable - variabel dalam pemasaran, yang masing - masing dapat dikelompokkan 

menjadi 4 kategori utama atau yag biasa disebut dengan 4P, yaitu : Produk, Harga, 

Tempat dan  Promosi. 

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008:62) dalam buku 

“Prinsip-prinsip Pemasaran”, Edisi dua belas, Jilid dua sebagai berikut : 

“Marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 
yaitu : Produk, Harga, tempat, dan Promosi. Yang dipadukan 
perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dipasar 
sasaran.” 
 

Menurut Rambat yang dikutip dalam buku Arief (2007:90) dalam 

buku “Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan”: 

“Bauran pemasaran merupakan tool atau alat marketer yang terdiri 
atas berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 
dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 
positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses.” 
 
Adapun unsure - unsur pembentuk bauran pemasaran antara lain : 

1. Produk ( Product ) 

 Adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan 

 perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan dapat memuaskan 

 keinginan dan kebutuhan konsumen. 

2. Harga ( Price ) 

 Adalah jumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh barang dan jasa. 

 Harga juga dapat dikatakan penentu suatu nilai produk dibenak konsumen. 

3. Tempat ( Place ) 

 Adalah saluran pemasaran atau saluran distribusi terdiri dari seperangkat 

 lembaga yang melakukan semua kegiatan atau fungsi yang digunakan 

 untuk menyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke 

 konsumen. 

4. Promosi ( Promotion ) 

 Adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan 

 untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak 



 mengenal menjadi mengenal sehingga menjadikan pembeli mengingat 

 produk tersebut. 

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran sangat 

 dipengaruhi oleh jasa yang digunakan dalam perusahaan. Hal ini sangat 

 berkaitan dengan tingkat kepuasan konsumen dan tujuan perusahaan yang 

 ingin dicapai. 

 

2.2 Jasa. 

2.2.1 Pengertian Jasa. 

Defenisi jasa menurut Philip Kotler (2007:42), dalam bukunya 

“Manajemen Pemasaran” edisi kedua belas, dialih bahasa oleh 

Benyamin Molan, yaitu : 

“Setiap kegiatan yang dikerjakan oleh satu pihak ke pihak lain yang 
secara prinsip Intangible dan tidak menyebabkan perpindahaan 
kepemilikan apapun. Dan produksinya bisa tidak terikat pada suatu 
produk fisik.” 
 
      Definisi jasa menurut William J. Stanton yang dikutip oleh DR. H. 

Buchari Alma dalam bukunya “Manajemen Pemasaran dan Manajemen 

Jasa” edisi tujuh ( 2005 :243 ) mendefinisikan jasa sebagai berikut : 

“Services are those separately identifiable, essentially intangible 
activities that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied 
to the sale of a product or tangible goods. However, when such use is 
required. There is no transfer of title (permanent ownership) to these 
tangible goods.” 
 
Artinya : Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasikan secara terpisah 

tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan 

dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak. 

Definisi lain mengenai jasa yang dikemukakan oleh Valarie A. Zeithaml 

dan Mary Jo Bitner yang dikutip oleh DR. H. Buchari Alma dalam bukunya 

“Manajemen Pemasaran dan Manajemen Jasa” edisi tujuh ( 2005 :243 ) 

adalah : 

 “Broad definition is one that defines services “include all economic 
activities whose output is not a physical product or construction, is 



generally consumed at the time it is produced, and provides added value 
in form (such as convenience, amusement, timeliness, comfort, or 
health) tahat are essentially intangible concerns of its purchaser.” 
 
Artinya : Jasa adalah sesuatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan 

produk dikonsumsi bersama dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud. 

Jadi jasa pelayanan adalah jasa atau layanan yang diberikan kepada 

konsumen dalam hubungan dengan produk tertentu. Misalnya layanan menjawab 

pertanyaan - pertanyaan yang diajukan konsumen, mencari pesanan, mengatasi 

keluhan - keluhan, perbaikan - perbaikan reparsi, melayani pembelian dan 

sebagainya. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa. 

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran juga 

mengungkapkan bahwa jasa memiliki empat karakteristik unik yang 

membedakannya dari barang dan berdampak pada strategi mengelola dan 

memasarkannya. Keempat karakteristik utama, yaitu : 

1. Intangibility. 

 Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda : maka jasa 

 justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

 (performance), atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya 

 dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (non - ownership). Oleh 

 karena itu jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

 dicium, didegar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang 

 konsumen tidak dapat hasil dari sebuah jasa sebelum konsumen 

 mengalami atau mengkonsumsinya sendiri. Produk intangible bisa 

 menimbulkan ketidakpastian dan persepsi resiko yang besar. Oleh karena 

 itu para pelanggan harus memperhatikan simbol, tanda, petunjuk atau 

 bukti fisik kualitas jasa yang dipakai. 

 

 



2. Heterogenity / variability. 

 Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya 

 terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, 

 kapan dan dimana jasa tersebut di produksi. Para pembeli jasa sangat 

 peduli terhadap variabilitas yang tinggi dan sering kali meminta pendapat 

 orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia jasa spesifik. 

 Konsistensi layanan yang diterima pada setiap kesempatan berbeda juga 

 akan berdampak pada persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa secara 

 keseluruhan. 

3. Inseparability. 

 Dalam proses produksi jasa, mulai dari saat kehadiran konsumen sampai 

 dengan selesainya proses tersebut, konsumen terlibat secara terus - 

 menerus, sehingga suasana dan fasilitas, seperti dekorasi interior, layout, 

 ketenangan, bahkan warna yang menarik serta personal yang terlibat 

 didalam proses jasa tersebut sangat mempengaruhi nilai persepsi terhadap 

 kualitas jasa yang perusahaan berikan kepada konsumen. Banyak hal - hal 

 yang yang berkaitan dengan karakteristik tidak terpisahkannya antara 

 proses produksi jasa dan konsumsinya (inseparability) yang  

 membutuhkan strategi - strategi khusus. 

 Beberapa karakteristik di bawah ini merupakan karaterisktik yang timbul 

karena sifat jasa yang inseparability. 

● Kegiatan pemasaran dan produksi sangat interaktif. 

● Terlibatnya konsumen sangat aktif. 

● Sangat sukar melakukan produksi massal, karena jasa bersifat individual 

(customization) sehingga sangat sulit melakukan standarisasi. 

● Pengendalian kualitas jasa sulit dilakukan, karena tidak boleh diproduksi 

sebelumnya. Kemungkinan kegagalan dalam proses penyampaiannya sulit 

untuk diantipasi. 

4. Verishability. 

 Jasa merupakan komuditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan 

 untuk pemakaian ulang, dijual kembali atau dikembalikan. Dengan 



 demikian bila jasa tidak dapat digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu 

 begitu saja, karena permintaan pelanggan akan jasa itu bervariasi. 

 Kegagalan memenuhi permintaan pelanggan akan menimbulkan 

 ketidakpuasan pelanggan maka tujuan perusahaan akan tidak tercapai.  

 

 Oleh karena itu, perusahaan yang menyediakan jasa harus mengusahakan 

terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan konsumen, yaitu  dengan 

menciptakan pelayanan yang memuaskan sehingga perusahaan tercapai tujuannya. 

 

2.2.3 Klasifikasi Jasa. 

  Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra dalam bukunya 

“services, quality & Satisfaction” (2005 : 13) menyatakan bahwa klasifikasi 

dapat dilakukan berdasarkan tujuh keriteria pokok, yaitu : 

1. Segmen Pasar. 

 Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang dapat 

 ditujukan pada konsumen akhir (misalnya : taxsi, asuransi jiwa, catering, 

 jasa tabungan dan pendidikan) dan bagi jasa konsumen organisasi 

 (misalnya : biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa 

 kosultasi manajemen). Perbedaan utama antara kedua segmen diatas 

 terletak pada alasan dan dan kriteria dan spesifik dalam pemilihan jasa dan 

 penyediaan jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas 

 pengerjaan jasa yang diperlukan. Dan baik konsumen akhir maupun 

 konsumen organisasional sama-sama melalui proses pengambilan 

 keputusan, meskipun proses determinannya berbeda. 

2. Tingkat keberwujudan. 

 Ada tiga macam jasa berdasarkan kriteria ini, yaitu : 

a. Rented Goods Service, yaitu konsumen menyewa dan menggunakan 

produk-produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu 

tertentu juga. Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, 

karena kepemilikannya tetap berada pada pihak perusahaan yang 



menyewakannya, misalnya penyewaan mobil, kaset video, villa dan 

apartemen. 

b. Owned Goods Service, produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau dipelihara / 

dirawat oleh perusahaan yang mengandalkan jasa. Contohnya jasa 

reparasi ( arloji, mobil, sepeda motor, pencucian pakaian dan lain-lain) 

c. Non Goods Service, karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa 

personal bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan 

kepada para pelanggan. Contonya : supir, dosen, pemandu wisata dan 

lain sebagainya). 

3. Keterampilan penyedia jasa. 

 Terdapat dua tipe pokok jasa yaitu: professional services (seperti dosen, 

 konsultan manajemen, konsultan hukum, konsultan pajak, dokter, perawat 

 dan arsitek) dan non professional services (misalnya : supir taxsi, tuakang 

 parkir, pengantar surat, dan penjaga malam). 

4. Tujuan organisasi jasa. 

 Terdiri dari commersial services atau profit services dan non profit 

 services. 

5. Regulasi. 

 Terdiri dari regulated services (misalnya : pialang, angkutan umum, dan 

 perbankan) dan non regulated services ( seperti : makelar, catering, dan 

 pengecat rumah). 

6. Tingkat intesitas karyawan. 

  Dikelompokkan menjadi dua macam : equipment based services (seperti 

 cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon interlokal dan 

 internasional, internet  banking dan binatun) dan people based services 

 (misalnya : pelatih sepak bola, satpam, konsultan manajemen, dan  dokter 

 anak). 

 

 

 



7. Tingkat kotak penyedian jasa dan pelanggan. 

  Berdasarkan tingkat ini jasa dikelompokkan menjadi : high contact 

 services (seperti : bank, penata rambut, dan konsultan bisnis) dan low 

 contact services (seperi : jasa PLN, jasa telekomunikasi, dan jasa layanan 

 pos). 

 

2.3.  Pelayanan Pelanggan dan Nilai Pelanggan. 

2.3.1.  Pelayanan Pelanggan. 

Pelayanan pada hakikatnya adalah aktivitas dalam penjualan barang dan 

jasa  dimana kegiatan ini ditujukan kepada pelanggan sehinga tercipta kepuasan 

dalam memproduksi  barang dan jasa. 

Pelayanan merupakan aktivitas atau kegiatan yang mengambarkan 

perbuatan, tindakan, informasi dan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

berdasarkan factor - faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode, dengan 

tujuan memuaskan konsumen dan mencapai tujuan perusahaan. 

Pelayanan yang dilakukan oleh siapapun bentuknya tidak terlepas dari tiga 

Macam, Yaitu: 

1. Pelayanan dengan Lisan. 

 Pelayanan dengan lisan yang dilakukan oleh petugas - petugas humas 

 (hubungan masyarakat), bidang pelayanan informasi dan bidang - bidang 

 lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan pada siapapun 

 yang memerlukan informasi. Agar pelayanan lisan ini berhasil sesuai yang 

 diharapkan,ada syarat yang harus diperhatikan oleh golongan yaitu : 

a. Mampu memberikan apa yang dibutuhkan dengan baik, dan jelas 

sehingga memuaskan bagi pihak yang ingin memperoleh informasi. 

b.  Bertingkah laku dengan sopan dan ramah. 

2. Pelayanan dengan Tulisan. 

 Merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan 

 tugasnya, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya. 

 Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua golongan yaitu: 

 



a. Pelayanan berupa petunjuk, informasi yang sejenis ditunjukkan pada 

orang - orang berkepentingan agar memudahkan dalam berurusan 

dengan instansi atau lembaga. 

b. Pelayanan berupa reaksi yaitu permohonan, laporan keluhan 

pemberitahuan dan sebagainya. 

3. Pelayanan Berbentuk Perbuatan 

  Pada umumnya pelayanan dilakukan oleh petugas - petugas tingkat 

menenggah dan bawah. Ini merupakan karena faktor keahlian dan 

keterampilan dari petugas tersebut dan menentukan hasil dari perbuatan 

atau pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam kenyataan sehari-hari 

pelayanan perbuatan dan pelayanan lisan sering tergabung. Titik beratnya 

terletak dari perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh pihak 

berkepentingan, tujuan utama berorganisasi adalah mendapatkan 

pelayanan dalam bentuk perbuatan bukan sekedar penjelasan dan 

kesanggupan secara lisan. 

 

2.3.2 Nilai Pelanggan. 

Menurut Philip Kotler (2005 : 68), Nilai Pelanggan adalah selisih nilai 

pelanggan total dan biaya pelanggan total.  

Nilai Total Pelanggan adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan 

pelanggan dari produk atau jasa tertentu atau biaya. Biaya total pelanggan adalah 

sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan produk atau jasa. 

Terdapat dua komponen utama yang menentukan nilai dari produk atau 

jasa, yaitu manfaat dan pengorbanaan. Manfaat produk dapat dilihat dari solusi, 

kualitas serta kostuminasi yang dimiliki oleh produk tersebut sedangkan manfaat 

jasa yang menyertai produk tersebut dapat dilihat dari dimensi kualitas jasa. 

Sementara itu pengorbanan terdiri dari harga atau moneter yang harus dibayar 

untuk mendapatkan produk (termasuk jasa yang menyertainya) dan pengorbanan 

dari sisi waktu, upaya dan energi yang diperlukan untuk memperolehnya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Nilai yang Diberikan Kepada Pelanggan. 

Sumber : manajemen pemasaran 

 

2.4. Kepuasan Pelanggan. 

2.4.1  Pengertian Kepuasan Pelanggan. 

Masalah kepuasan pelanggan adalah masalah perasaan yang sifatnya 

sangat subjektif, karena hal ini tergantung pada masing - masing individu untuk 

merasakan dan menyatakannya. Kepuasan pelanggan berhubungan dengan 

imbalan yang diperoleh konsumen melalui proses pembelian yang dilakukannya 

Nilai yang Diberikan kepada Pelanggan 

Nilai Biaya Total 
Nilai Pelanggan Total 

Biaya Moneter Nilai Produk 

Biaya Waktu Nilai Pelayanan 

Biaya Energi Nilai Karyawan 

Biaya Mental Nilai Citra 



agar sesuai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya. Kepuasan pelanggan 

sesudah pembelian tergantung dari kinerja penawaran dibandingkan harapan. 

 Menurut Tse dan Wilton sebagaimana dikutip oleh Fandy Tjiptono 

(2008 :19) dalam buku strategi pemasaran menyatakan bahwa : 

“Kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 
terhadap perbedaan antara ekspektasi awal (atau standar kinerja 
tertentu) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan 
setelah konsumsi produk”. 
 
Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan harapan dengan kinerja atau 

hasil yang dirasakan. Karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil 

pekerjaan atau suatu organisasi, maka hanya merekalah yang dapat menentukan 

kualitas seperti apa dan hanya merekalah yang dapat menyampaikan apa dan 

bagaimana kebutuhan mereka. 

Kunci yang fokus pada pembentuk pelanggan adalah menempatkan para 

karyawan yang berhubungan dengan pelanggan dan memberdayakan mereka 

untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memuaskan para 

pelanggan. Jadi yang penting dalam pembentukan adalah interaksi antara 

karyawan dengan pelanggan. 

Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah kepuasan pelanggan. Jika 

pelanggan tidak puas, maka dia akan menghentikan bisnisnya, semua upaya yang 

dilakukan untuk mencapai mutu dan memberikan pelayanan yang unggul tidak 

ada artinya sama sekali jika kita tidak berusaha untuk memuaskan pelanggan. 

 

2.4.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan. 

Dalam bukunya “Service, Quality & Satisfaction” Fandy Tjiptono (2005 

:210) dalam buku strategi pemasaran mengidentifikasikan empat metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran. 

 Organisasi yang berorentasi pada pelanggan (Customer Oriented) 

 menyediakan kesempatan dan akses yang mudah serta nyaman bagi 

 pelanggan guna menyampaikan saran, keluhan, kritik, dan pendapat 



 mereka, melalui media yang dapat digunakan berupa kotak saran, kartu 

 kamentar, saluran telepon khusus, email dan lain-lain. Dengan 

 menyediakan fasilitas untuk saran dan kritik dari pelanggan, maka 

 perusahaan dapat mengatasi kekurangan-kekurangan terhadap pelanggan 

 dan perusahaan juga bisa mendapat ide-ide yang baik bagi perusahaan, 

 sehingga dapat bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi 

 masalah - masalah yang timbul. 

2. Ghost Shopping (Mystery Shopping). 

 Salah satu untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan 

 adalah mempekerjakan beberapa ghost shoppers untuk berperan atau 

 berpura - pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan 

 pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan - temuannya mengenai 

 kekuatan dan kelemahan produk perusahaan para pesaing berdasarkan 

 pelangalaman mereka dalam membeli produk tersebut. Tugas para ghost 

 shopping adalah mengamati secara seksama dan menilai cara perusahaan 

 dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab 

 pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

3. Lost Costumer Analysis. 

 Perusahaan seharusnya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

 membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengenai 

 mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

 perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survai Kepuasan Pelangan. 

    Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dapat dilakukan 

dengan metode survei, yaitu melalui survai pos, telepon, e-mail, maupun 

wawancara langsung. Melalui survei perusahan akan memperoleh 

tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan dan juga memberi 

kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya. 

 



2.5 Faktor-faktor yang Diperhatiakan dalam Pelayanan terhadap    

Pelanggan. 

Didalam pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan, perusahaan tidak boleh 

lepas dari beberapa faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pelayanan terhadap konsumen. 

Beberapa faktor yang dijadiakan bahan pertimbangan dalam pelayanan 

terhadap konsumen antara lain : 

1. Ketepatan Waktu Pelayanan. 

 Yaitu hal - hal yang diperhatikan disini berkaitan dengan waktu tunggu 

 dan waktu proses. 

2. Akurasi Pelayanan. 

 Yaitu hal - hal yang berkaitan dengan rehabillitas pelayanan dan bebas dari 

 kesalahan - kesalahan. 

3. Kesopanan dan Keramahan dalam Memberikan Pelayanan. 

 Terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung  dengan konsumen, citra 

 pelayanan dari perusahaan jasa sangat ditentukan oleh orang - orang dari 

 perusahaan yang berada pada garis depan dalam menjalin hubungan 

 kerjasama dengan konsumen. 

4. Tanggung Jawab. 

 Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penangan keluhan bagi 

 konsumen. 

5. Kelengkapan. 

 Menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung dalam 

 melaksanakan pelayanan. 

6. Kemudahaan dalam Mendapatkan Pelayanan. 

 Tersedianya petugas yang melayanidan fasilitas yang lengkap. 

7. Variasi Model Pelayanan. 

 Berkaitan dengan inovasi untuk memperoleh pola - pola baru dalam 

 pelayanan sehingga konsumen merasa nyaman dan tidak bosan. 

8. Pelayanan Pribadi. 

 Berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan dan permintaan khusus. 


