
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian manajemen 

 Keberhasilan suatu produk sangat ditunjang dengan bagaimana perusahaan melakukan 

manajemennya dengan baik, oleh karena itu penulis akan menjelaskan tentang manajemen. 

Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melihat 

lebih jelas mengenai pengertian manajemen, penulis mengutip beberapa pengertian 

manajemen seperti tertera dibawah ini: 

Menurut Stephen P.Robbins dan Mary Coutler (2003:6) yang dimaksud dengan 

manajemen adalah: 

“The process of coordinating work activities so that they are completed efficiently with and 

throught other people”. 

 

Sedangkan Pamela S.Lewis Stephen H.Good Man dan Patricia M.Fandt (2004:5) 

menyatakan bahwa yang dimaksud manajemen adalah: 

“The process of administering and coordinating resourses effectively and efficiently in an 

effort to achieve the goals of organization”. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses pengelolaan 

kegiatan dan sumber perusahaan secara efektif dan efisien dengan usaha bersama semua 

pihak didalam perusahaan sehingga dapat dicapai tujuan dari perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Pemasaran dan Manajemen pemasaran 

 Dalam suatu perusahaan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting untuk 

mempertahankan kelangsungan peerusahaan itu sendiri. Kegiatan pemasaran yang paling 

mendasar adalah kegiatan tentang bagaimana pemenuhan atas kebutuhan dan keinginan 

manusia agar mereka puas. 

Berikut ini ada beberapa definisi tentang pengertian pemasaran yang dikemukakan oleh 

para ahli sebagai berikut: 

menurut Djaslim Saladin (2002:1) dalam bukunya Analis, Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan pengendalian adalah sebagai berikut: 



 

“pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan”. 

 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2004:12) dalam bukunya berjudul manajemen 

pemasaran dan pemasaran jasa adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah kegiatan atau usaha atau para pengusaha yang menyalurkan 

barang dan jasa dari titik produsen ke titik konsumen”. 

 

Berdasarkan dari definisi tersebut maka dapat disimpullkan bahwa yang dimaksud 

dengan pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, harga, promosi 

dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu 

memuaskan tujuan individu dan organisasi. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan serangkaian dari variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar 

sasaran. 

Menurut Adrian Payne yang dialih bahasakan oleh Fandy Tjiptono (2001:28) dalam 

bukunya”The essence of service marketing”adalah sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-unsur atau elemen internal penting 

yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi.” 

 

Menurut Saladin (2003:3) definisi dari marketing mix adalah: 

“Bauran pemasaran (Marketing mix) serangkaian dari pada variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran”. 

 

Adapun unsur-unsur pembentuk bauran pemasaran yang dikemukakan oleh Saladin 

(2003:3) antara lain: 

1.Produk (Product) 

Adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, dipergunakan, atau di konsumsi dan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan  

konsumen. 



 

2.Harga (Price) 

Adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh produk atau jasa. Harga juga 

dapat dikatakan penentu nilai suatu 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 

menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. 

 

2.3 Jasa 

2.3.1 Pengertian jasa 

Definisi jasa menurut Kootler (2002:428) mendefinisikan jasa sebagai tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan 

atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Definisi lain mengenai jasa menurut Djaslim Saladin (2002:89) dalam bukunya 

Analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian adalah: 

“Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”. 

 

Dari kedua definisi diatas, tampak bahwa didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara 

pihak konsumen sebagai pengguna jasa dan produsen sebagai pemberi jasa, meskipun pihak-

pihak lain yang terlibat selalu menyadari jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah 

proses atau aktivitas yang tidak berwujud. 

Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara 

konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan 

ini dibentuk oleh pengalaman di masa lalu, pembicaraan dari mulut ke mulut, dan iklan 

perusahaan jasa. 

 

 

 



 

2.3.2 Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkap bahwa jasa 

memiliki 4 ( Empat) karakteristik unik, yang membedakannya dari barang dan berdampak 

pada strategi mengelola dan memasarkannya. Menurut Kootler : 2004 (Tjiptono: 2005) 

karakteristik yang membedakan antara barang dan jasa adalah: 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau 

benda maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha. Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

Konsep intangible memiliki 2 (dua) pengertian (Berry,1980 dalam Tjiptono 2005) 

yaitu: 

• Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan 

• Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, dirumuskan , atau dipahami secara rohaniah. 

Seorang konsumen juga tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia mengalami atau 

mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa tertentu, maka ia hanya 

menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak 

lantas memiliki jasa yang dibelinya. 

2. Keragaman (Heterogenity atau Variability)  

Jasa bersifat sangat variabel karena jasa adalah non standarisasi output, artinya banyak 

variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut 

diproduksi. Menurut Boove,Houston,dan Thill : 1995 (Tjiptono :2005) terdapat tiga 

faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu :kerjasama atau partisipasi 

pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan beban kerja perusahaan. 

Oleh sebab itu, penyedia jasa dapat mengupayakan pengurangan dampak variabilitas 

melalui empat strategi utama, yaitu: 

• Berinvestigasi dalam proses rekruitmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan 

karyawan. 

• Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan 

jalan menyiapkan suatu cetak biru (blueprint) jasa yang menggambarkan peristiwa 

dan proses jasa dalam suatu diagram alir dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor potensial yang dapat menyebabkan kegagalan dalam jasa. 



 

• Melakukan service customization, artinya meningkatkan interaksi antara penyedia 

jasa dan pelanggan sedemikian rupa sehingga jasa yang diberikan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keinginan individual setiap pelanggan. 

• Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survey kepuasan 

pelanggan sehingga pelayanan yang kurang memuaskan dapat dideteksi dan 

dikoreksi. 

 

3. Tidak terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual baru dikonsumsi. Sedangkan 

jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada 

waktu dan tempat yang sama. Interaksi antara penyedia jasa dengan pelanggan merupakan 

ciri khusus dalam pemasaran jasa, dimana keduanya mempengaruhi hasil akhir dan jasa 

tersebut. Dalam penyampaian jasa dibutuhkan kontak atau interaksi antara pelanggan dan 

penyedia jasa, maka kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekrutmennya dan 

seleksi, penilaian kinerja, sistem imbalan pelatihan, dan pengembangan karyawannya. 

Faktor lain yang juga tak  kalah penting adalah pemberian perhatian khusus pada tingkat 

partisipasi atau keterlibatan pelanggan dalam proses penyampaian jasa (misalnya, 

aktivitas dan partisipasi pelajar atau mahasiswa dalam proses belajar mengajar di kelas). 

4. Mudah Rusak (Perishability) 

Perishability berarti jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang diwaktu mendatang, dijual kembali, atau dikembalikan. 

Dengan demikian bila suatu saat jasa tidak dapat digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja, misal: kursi pesawat terbang yang kosong, kamar hotel yang tidak 

dihuni akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak dapat di simpan. Kondisi diatas 

tidak akan menjadi masalah jika permintaannya konsisten, tetapi kenyataannya 

permintaan konsumen akan jasa umumnya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor 

musiman, misalnya permintaan akan jasa transportasi antar kota akan melonjak menjelang 

lebaran, natal dan tahun baru. 

 

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra dalam bukunya Services, Quality 

& Satisfaction (2005:13) menyatakan bahwa klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan 7 

(tujuh) kriteria pokok, yaitu: 



 

1. Segmen Pasar 

Dapat dibedakan menjadi : jasa yang ditunjukkan pada konsumen akhir (misalnya: taksi, 

asuransi jiwa, katering, jasa tabungan, dan pendidikan) dan jasa bagi konsumen 

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

konsultasi manajemen). Perbedaan utama antara kedua segmen bersangkutan terletak pada 

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

dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jasa yang diperlukan. 

2. Tingkat Keberwujudan 

Ada 3 (tiga) macam jasa berdasarkan kriteria ini,yaitu: 

a. Rented Goods Services, yakni konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula. 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 Services, produk yang dimiliki oleh konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau dipelihara oleh perusahaan jasa. 

Contohnya jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, pencuci pakaian dan lain-lain). 

c. Non Goods Services, karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para pelanggan. 

Contohnya 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 taksi, tukang 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, katering dan pengecatan rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Dikelompokkan menjadi dua macam: equipment based services (seperti cuci mobil 

otomatis, jasa sambungan telepon interlokal dan internasional, internet banking dan 



 

binatu) dan people based services (misalnya pelatih sepak bola, satpam, konsultan 

manajemen dan dokter anak). 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat ini jasa dikelompokkan: high contact services (seperti bank, penata 

rambut, dan konsultan bisnis) dan low contact services (misalnya jasa PLN, jasa 

telekomunikasi dan jasa layanan pos). 

 

2.3.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Marketing Mix merupakan tool atau alat bagi market yang terdiri dari berbagai elemen 

suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran 

dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. 

Menurut Philip Kotler (2000:18) bauran pemasaran jasa terdiri dari: 

a. Produk (product) 

Adalah suatu penawaran berwujud dan tidak berwujud yang dilakukan perusahaan 

kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan bentuk, merek dan pemasaran produk 

yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. 

b. Harga (Price) 

Adalah sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk suatu produk tertentu. Penetapan 

harga merupakan suatu masalah yang sangat peka bagi perusahaan dalam penjualan 

produknya, karena pada dasarnya harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran 

pemasaran yang dapat beubah dengan cepat. 

c. Tempat (Place) 

Adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh 

dan dapat tersedia bagi pelanggan sasaran. 

d. Promosi (Promotion) 

Adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat 

diperoleh dan dapat tersedia bagi pelanggan sasaran. Promosi merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Meskipun suatu produk 

mempunyai kualitas yang baik, tetapi apabila konsumen belum pernah mendengarnya 

dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka maka mereka tidak 

akan pernah membelinya, maka promosi dibutuhkan disini. 

e. Orang (People) 

Dalam pemasaran, orang terbagi menjadi dua bagian,  yaitu: 



 

• Service Personal, yaitu orang-orang yang menyelenggarakan produksi dan 

operasional di perusahaan, yaitu penyalur, pemasok dan produsen. 

• Customer adalah mereka yang pernah menggunakan jasa suatu perusahaan, dapat 

membentuk dan mempengaruhi persepsi pelanggan lainnya mengenai perusahaan 

tersebut karena itu perusahaan perlu memperhatikan kualitas pelayanan terhadap 

pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan mereka. 

f. Sarana Fisik (physical evidence) 

Sarana fisik menyangkut segi fisik yang dapat menciptakan suatu environment dan 

atmosphere yang mendukung terjadinya pembelian dan juga membangun terjadinya 

image tentang jasa yang ditawarkan perusahaan dalam benak konsumen. 

g. Proses (process) 

Proses dan penyediaan jasa merupakan peranan penting karena dapat mempengaruhi 

penelitian pelanggan terhadap kualitas perusahaan. Bila proses ini dilakukan secara 

cepat, maka pelanggan akan akan merasa puas dan mempunyai penilaian yang baik 

terhadap perusahaan. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa sangat 

mempengaruhi sistem pemasaran yang digunakan dalam perusahaan. Hal ini berkaitan 

dengan jasa pelayanan yang diberikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

2.3.5 Kualitas Jasa 

Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan kata lain kualitas 

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan, kualitas memberikan dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan 

perusahaan. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Dengan adanya kualitas jasa 

yang baik maka loyalitas pelanggan terhadap perusahaan akan lebih besar, perusahaan akan 

memiliki pangsa pasar yang lebih besar, dan harga jual produk atau jasa lebih tinggi. Lewis 

dan Boorns : 1983 (Tjiptono :2005) merupakan pakar yang pertama kali yang 

mendefinisikan kualitas jasa. Mereka mendefinisikan  “kualitas jasa sebagai ukuran seberapa 

bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan”. Dengan 

kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan dipersepsikan baik dan 



 

memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari 

yang diharapkan, maka kualitas yang dipersepsikan buruk. 

 

2.3.6 Dimensi Kualitas Jasa 

 Bisnis dan pemasaran dalam era sekarang ini baru bergeser dari yang semula 

berorientasi pada sektor manufaktur kearah orientasi yang lebih luas dengan melibatkan pula 

aspek jasa atau layanan. 

 Menurut riset penelitian Pasuraman (Tjiptono:2005) kualitas jasa memiliki 5 (Lima) 

dimensi utama yang kemudian disebut servqual,kelima dimensi pokok tersebut meliputi: 

1. Tangible (Sarana Fisik) 

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan   

perusahaan serta penampilan karyawan. 

2. Reliability (Keandalan) 

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan 

waktu yang disepakati. 

3. Responsive (Daya Tanggap) 

Kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang 

diajukan konsumen, misalnya menyediakan sarana yang sesuai untuk menjamin 

terjadinya proses yang tepat. 

4. Assurance (Jaminan) 

Yaitu perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan dan perusahaan mampu menciptakan rasa aman bagi pelanggannya. Jaminan 

juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah 

pelanggan. 

5. Empathy (Empati) 

Yaitu perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan tidak bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

 

 



 

2.4 Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Jasa 

Setiap perusahaan harus benar- benar memahami sejumlah faktor potensial yang bisa 

menyebabkan buruknya kualitas jasa yaitu antara lain: 

1. Produksi dan Konsumsi Yang Terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik unit jasa adalah inseparability, artinya jasa diproduksi dan 

dikonsumsi pada saat kebersamaan. Hal ini sering kali membutuhkan kehadiran dan 

partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian jasa. Konsekuensinya, berbagai macam 

persoalan sehubungan dengan interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan jasa bisa 

terjadi. Beberapa kelemahan yang mungkin jasa dan mungkin berdampak negatif 

terhadap persepsi kualitas meliputi: 

• Tidak terampil dalam melayani pelanggan 

• Cara berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks 

• Tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

• Bau badan karyawan mengganggu kenyamanan pelanggan 

• Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang “angker” 

2. Intensitas Tenaga Kerja Yang Tinggi 

Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan 

masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor 

yang bisa mempengaruhinya antara lain: upah rendah (umumnya karyawan yang 

melayani atau berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan 

upah yang paling rendah dalam sebuah perusahaan), pelatihan yang kurang memadai 

atau tidak sesuai dengan kebutuhan. 

3. Dukungan Terhadap Pelanggan Internal Kurang Memadai 

Karyawan front line merupakan ujung tombak sistem penyampaian jasa. Agar mereka 

dapat memberikan jasa secara efektif, mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi 

utama dari manajemen (operasi, pemasaran, keuangan, SDM). Dukungan tersebut bisa 

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

informasi (misalnya prosedur operasi). 

4. Gap Komunikasi 

Komunikasi merupakan faktor esensial dalam menjalin kontak dan relasi dengan 

pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, maka bisa timbul penilaian atau persepsi negatif 

terhadap kualitas jasa. 

Gap-gap komunikasi bisa berupa: 



 

- Penyedia jasa memberikakn janji-janji berlebihan, sehingga tidak mampu 

memenuhinya. 

- Penyedia jasa tidak memperhatikan atau tidak segera menanggapi keluhan dan atau 

saran pelanggan. 

5. Memperlakukan Semua Pelanggan dengan Cara yang Sama 

Pelanggan merupakan individu unik dengan perasaan dan emosi masing-masing. Dalam 

hal ini interaksi dengan penyedia jasa, tidak semua pelanggan bersedia menerima jasa 

yang seragam. Sering terjadi ada pelanggan yang menginginkan atau bahkan menuntut 

jasa yang sifatnya personal dan berbeda dengan pelanggan lain. Hal ini memunculkan 

tantangan bagi penyedia jasa dalam hal kemampuan memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan individual dan memahami perasaan pelanggan terhadap penyedia jasa dan 

layanan yang mereka terima. 

6. Perluasan atau Pengembangan Jasa Secara Berlebihan 

Disatu sisi, mengintroduksi jasa baru atau menyempurnakan jasa lama dapat 

meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari terjadinya layanan yang 

buruk. Tetapi disisi lain, jika terlalu banyak jasa baru dan tambahan terhadap jasa yang 

sudah ada, hasil yang didapat belum tentu optimal maka dapat membuat pelanggan 

bingung untuk membedakan variasi penawaran jasa, baik dari segi fitur, keunggulan 

maupun tingkat kualitasnya. Contoh: jasa asuransi, jasa telepon genggam. 

7. Visi Bisnis Jangka Pendek 

Visi jangka panjang berupa orientasi pencapaian target penjualan dan laba tahunan, 

penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas tahunan bisa merusak 

kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. Contoh: kebijakan sebuah bank 

menutup sebagian kantor cabangnya dapat mengurangi tingkat aksesnya pada para 

nasabahnya sehingga akan menimbulkan persepsi negatif terhadap bank bersangkutan. 

 

2.4.1 Strategi penyempurnaan kualitas jasa 

Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan atau 

menekan saklar lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara cepat, karena 

upaya penyempurnaan kualitas jasa berdampak signifikan terhadap organisasi secara 

keseluruhan. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian utama adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 

Setiap penyedia jasa wajib memberikan atau menyampaikan jasa berkualitas terbaik 

kepada para pelanggan sasarannya. Upaya ini membutuhkan proses mengidentifikasi 



 

determinan atau faktor penentu utama kualitas jasa berdasarkan sudut pandang 

pelanggan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan riset mendalam, 

dalam rangka memahami determinan terpenting yang digunakan pelanggan sebagai 

kriteria utama dalam mengevaluasi jasa spesifik. Langkah berikutnya adalah 

memperkirakan penilaian yang diberikan pelanggan sasaran terhadap perusahaan dan 

pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. Dengan cara ini dapat diketahui 

posisi relatif perusahaan dimata pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga 

perusahaan bisa memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-

determinan spesifik yang membutuhkan perbaikan. 

2. Mengelola ekspektasi pelanggan 

Tidak jarang perusahaan penyedia jasa melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada 

para pelanggan dengan tujuan untuk memikat sebanyak mungkin pelanggan. Hal ini 

bisa menjadi “bumerang” bagi perusahaan, maka semakin besar pula ekspektasi 

pelanggan. Maka untuk menghindari hal tersebut, perusahaan perlu memperhatikan 

pepatah bijak sebagai pegangan yaitu : ”jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, 

tetapi berikan lebih dari apa yang dijanjikan”. 

3. Mengelola bukti kualitas jasa 

Manajemen bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama 

selama dan sesudah jasa disampaikan. Karena jasa tidak dapat dirasakan sebagaimana 

barang fisik, maka pelanggan cenderung memperhatikan dan mempersepsikan fakta-

fakta tangibles yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang 

penyedia jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang konsumen sebagai 

indikator “seperti jasa apa yang akan diberikan”. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami sebuah jasa merupakan upaya yang positif 

untuk mewujudkan proses penyampaian dan pengkonsumsian jasa secara efektif dan 

efisien. Pelanggan yang lebih “terdidik”akan dapat mengambil keputusan pembelian 

secara lebih baik. Upaya mendidik konsumen dapat dilakukan dalam wujud. 

- Penyedia jasa mendidik pelanggannya agar melakukan sendiri jasa atau layanan 

tertentu. Misal: mengisi formulir pendaftaran, mengangkut belanjaan sendiri, 

memanfaatkan fasilitas teknologi seperti ATM, phone banking, internet banking). 

- Penyedia jasa membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu jasa, 

yaitu sebisa mungkin sibuk dan memanfaatkan periode biasa. 



 

- Penyedia jasa juga dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas jasanya 

dengan cara menjelaskan hal-hal yang menyangkut kebijakan perusahaan yang dapat 

menyebabkan kekecewaan pelanggan, seperti terjadinya kenaikkan harga. 

5. Menumbuhkembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang 

kondusif bagi proses penciptaan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus. 

6. Menciptakan automating quality 

Keseimbangan antara high touch (sentuhan manusia) dan high tech (elemen yang 

memerlukan otomatisasi) sangat dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan penyampaian 

jasa secara efektif dan efisien. 

7. Menindaklanjuti jasa 

Penindaklanjutan jasa diperlukan dalam rangka menyempurnakan atau memperbaiki 

aspek-aspek baik. Maka, perusahaan perlu berinisiatif untuk menghubungi sebagian 

atau semua pelanggan guna mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi pelanggan 

terhadap kualitas jasa yang mereka terima. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai 

macam ancangan riset secara sistematis dalam rangka mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. 

Informasi yang dibutuhkan mencakup data masa lalu dan data saat ini, data perusahaan 

dan data pesaing, mendengarkan “suara pelanggan” merupakan hal mutlak yang harus 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

2.5 Bank 

2.5.1 Pengertian Bank 

 Bank memegang peranan yang sangat penting dalam nenunjang perekonomian dunia. 

Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai yang menjembatani antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang membutuhkan dana, serta menyediakan jasa 

keuangan lainnya. Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, berikut akan dijelaskan 

beberapa pengertian bank, yaitu: 

 Menurut Herry Ahcmad Buchory dan Djaslim Saladin (2006 : 5) menyatakan 

bahwa: 



 

“Bank adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik uang dari dan 

menyalurkan ke dalam masyarakat, terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. 

 Sedangkan menurut Kasmir (2007 : 11) pengertian bank adalah: 

“Bank yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta 

memberikan jasa bank lainnya”. 

 

2.5.2 Fungsi Bank 

 Secara lebih spesifik menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006 : 9) 

bank dapat berfungsi: 

1. Agent of trust adalah dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam 

penghimpunan dana maupun penyalur dana. 

2. Agent of Development adalah kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan 

sektor riil tidak dapat dipisahkan.   

3. Agent of Service merupakan bank disamping melakukan kegiatan menghimpun dana 

dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain 

kepada masyarakat. 

 

2.5.3 Macam-Macam Bank 

 Macam-macam bank menurut Munir Fuady (2003 : 15), adalah sebagai berikut: 

1. Bank Sentral 

2. Bank Komersial 

3. Bank Umum 

4. Bank perkreditan Rakyat (BPR) 

5. Bank Investasi (Investment Bank) 

6. Bank Devisa 

7. Bank Korporat (Corporate Banking) 

8. Bank Retail (Retiled Banking) 

9. Bank Syariah (Bank Bagi Hasil) 

10. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 

 

 

 



 

2.6 Pengaruh Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

 Pelayanan yang baik dapat memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin hubungan yang lebih kuat dengan perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus 

memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada jasa pelanggannya. 

 Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, hal ini logis karena bila 

pelayanan yang diterima pelanggan melebihi pelayanan yang diharapkannya maka pelayanan 

akan dipersepsikan tinggi. Sebaliknya jika jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan tidak memenuhi harapannya maka pelayanan akan dipersepsikan rendah. 

 Kepuasan pelanggan merupakan modal dasar bagi terbentuknya kesetiaan pelanggan. 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keler (2007 : 177), kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada 

dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. 

 Menurut Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh,Ronny A.Rusli 

dan Benjamin Molan 92004 : 57), seorang pelanggan yang akan puas akan melakukan 

tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. Tetap setia lebih lama. 

2. Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

memperbaharui produk-produk yang sudah ada.    

3. Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produk-produknya. 

4. Memberikan perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan iklan-iklan pesaing 

serta kurang peka terhadap harga. 

5. Menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan. 

6. Biaya untuk pelayanannya lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan pelanggan baru 

karena transaksi yang sudah rutin. 

 

 Berdasarkan tindakan-tindakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan 

yang dapat dipuaskan oleh perusahaan akan membuat pelanggan  tersebut setia kepada 

perusahaan dan memberitahukan mengenai hal-hal yang positif tentang perusahaan. Hal ini 

tentu menguntungkan bagi perusahaan karena secara tidak langsung dapat mendatangkan laba 

bagi perusahaan. 

 

 


