
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Manajemen 

2.1.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan 

unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Untuk dapat memahami 

tentang manajemen, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

manajemen menurut para ahli. 

 Menurut Drs. M. Manullang dalam bukunya Dasar-Dasar 

Manajemen (2004:5) 

“manajemen adalah seni dan ilmu perencanaaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. 

 

Sedangkan menurut Drs.H. Malayu S.P. Hasibuan dalam 

bukunya Manajemen sumber daya manusia (2007:2)   

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu”. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah 

suatu ilmu yang mempelajari sumber daya manusia dan sumber daya yang 

ada secara efektif dan efisien melalui bantuan orang lain. 

 

 



2.1.2  Fungsi Manajemen 

  Fungsi-fungsi Manajemen yang dikemukakan para penulis tidak 

sama, tergantung pada sudut pendekatan dan pandangan mereka.Untuk 

bahan perbandingan dikemukakan pembagian fungsi-fungsi Manajemen 

menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:3) antara lain : 

1. Perencanaan 

Adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk 

mencapainya. 

2. Mengorganisasikan 

Adalah menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan 

melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja 

untuk siapa. 

3. Memimpin 

Adalah memberi inspirasi dan motivasi kepada karyawan untuk 

berusaha keras mencapai sasaran organisasi. 

4. Mengendalikan 

Adalah mengawasi kemajuan pencapain sasaran dan mengambil 

tindakan koreksi bilaman dibutuhkan. 

 

 

2.2  Manajemen Pemasaran  

2.2.1  Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Manajemen Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang mempelajari 

tentang aktifitas pengelolaan dalam pelaksanaan kegiatan penjualan barang 

dan jasa kepada konsumen. Untuk dapat memahami tentang Manajemen 

Pemasaran, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

Manajemen Pemasaran :  

Menurut Philip Kotler yang dikutip Drs. Djaslim Saladin dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran (2003:4) 



“Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan 
pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi 
gagasan, barang dan jasa, untuk menghasilkan pertukaran yang 
memuaskan individu dan memenuhi tujuan organisasi”. 

 

Sedangkan menurut Ir. Arman Hakim Nasution, M.Eng, Drs 

Indung Sudarso,ST,MT dan Ir.Lantip Trisurnarno,MT dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran (2006:1) 

 

“Manajemen Pemasaran adalah suatu proses merencanakan 
dan melaksanakan konsep tertentu dari produk, harga, promosi, 
dan distribusi, baik gagasan barang, dan jasa dalam 
menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individual 
maupun organisasi”. 
 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Manajemen 

Pemasaran adalah untuk mempengaruhi tingkat, jangkauan waktu, 

komposisi permintaan, sehingga membantu organisasi mencapai sasarannya. 

 

2.2.2  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran berasal dari kata market (pasar). Pasar dapat diartikan 

sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan 

tukar-menukar barang. untuk lebih memahami tentang Pemasaran berikut 

ini akan dikemukakan beberapa pengertian pemasaran menurut para ahli. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian pemasaran : 

Menurut Warren J. Keegan yang dikutip Drs. Djaslim Saladin 

dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2003:2) 

“Pemasaran adalah proses sosial yang berfokus pada sumber 
daya manusia dan bertujuan untuk memanfaatkan peluang-
peluang pasar secara global”. 
 

Sedangkan menurut Drs. Djaslim Saladin dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran (2003:2) 



“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dari 
individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan 
keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran 
atau nilai produk dengan yang lain”. 
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pada dasarnya tujuan 

pemasaran adalah menjual lebih banyak bahan kepada lebih banyak orang 

dengan lebih sering membeli sehingga perusahaan mendapatkan lebih 

banyak uang dan menghasilkan lebih banyak laba. 

 

2.2.3  Pengertian Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan suatu strategi yang 

paling umum digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Bauran 

pemasaran salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern. 

Beberapa definisi mengenai bauran pemasaran. 

Menurut Philip kotler yang dikutip oleh Drs. Djaslim (2003;4) 

“Bauran Pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran”. 

 

Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran Jasa ( 2006:70) 

“Bauran Pemasaran merupakan 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”. 
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Bauran Pemasaran 

adalah perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran 

bagi perusahaan, dan semua ini ditunjukan untuk memberikan kepuasan 

kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. 



Menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran Jasa (2006:70) bauran Pemasaran terbagi 

kedalam 4 elemen yaitu : 

1. Produk 

Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses 

yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu 

diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli 

fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat dan nilai dari 

produk tersebut yang disebut “the offer”.terutama pada produk jasa 

yang kita kenal tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari 

penyedia jasa kepada konsumen. 

2. Penentuan Harga 

Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam 

pemberian nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, 

serta keputusan konsumen untuk membeli. Penentuan harga juga 

berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi 

penawaran atau saluran pemasaran. Akan tetapi, yang paling penting 

adalah keputusan dalam  penentuan harga harus konsisten dengan 

strategi pemasaran secara keseluruhan. 

3. Lokasi  

Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya dalam hal ini 

ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu: 

• Konsumen mendatangi pemberi jasa (Perusahaan): apabila 

keadaanya seperti ini maka lokasi menjadi sangat penting. 

Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen 

sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus strategis. 



• Pemberi jasa mendatangi konsumen: dalam hal ini lokasi tidak 

terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan adalah 

penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 

• Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: 

berarti service provider dan konsumen berinteraksi melalui 

sarana tertentu seperti telepon, komputer atau surat. Dalam hal 

ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi 

antara kedua pihak dapat terlaksana. 

4. Promosi 

Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran 

promosi menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006:120) 

yang terdiri dari : 

• Periklanan (advertaising) 

Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi 

impersonal (impersonal communication) yang digunakan oleh 

perusahaan barang atau jasa. Peranan periklanan dalam 

pemasaran jasa adalah untuk membangun kesadaran (awarness) 

terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan. Pada dasarnya tujuan 

periklanan adalah komunikasi yang efektif dalam rangka 

mengubah sikap dan perilaku konsumen.  Contoh: spanduk, 

poster, brosur, logo dan lain-lain. 

• Penjualan perseorangan  (personal selling) 

Penjualan perseorangan mempunyai peranan yang penting 

dalam pemasaran jasa, karena interaksi secara personal antara 

penyedia jasa dan konsumen sangat penting, jasa tersebut 

disediakan oleh orang bukan oleh mesin, dan orang merupakan 

bagian dari produk jasa.sifat penjualan perorangan dapat 

dikatakan lebih luwes karena tenaga penjualan dapat secara 



langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan 

dan perilaku masing-masing calon pembeli. 

• Promosi penjualan (Sales promotion) 

Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan barang atau jasa dari produsen sampai pada 

penjualan akhirnya. 

Contoh: diskon, sampel gratis, pameran dagang, hadiah hiburan 

dan kupon. 

• Hubungan masyarakat (Public relation) 

Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting 

lainnya, dimana perusahaan tidak hanya harus berhubungan 

dengan pelanggan, pemasok dan penyalur tetapi juga harus 

berhubungan dengan kumpulan kepentingan public yang lebih 

besar. Contoh: artikel dan berita di majalah. 

•  Informasi dari mulut ke mulut (word of mouth) 

Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam 

mempromosikan jasa, Pelanggan sangat dekat dengan 

penyampaian jasa. Dengan kata lain pelanggan tersebut akan 

berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial tentang 

pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga 

informasi dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan 

dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan 

aktifitas komunikasi lainnya. 

• Pemasaran langsung (direct marketing) 

Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran 

komunikasi dan promosi, komunikasi yang digunakan dari mail, 

telepon, fax atau internet untuk mendapatkan tanggapan 

langsung dari konsumen. 



Sedangkan dalam pemasaran jasa hal tersebut masih dirasa 

kurang mencukupi, para pakar pemasaran menambahkan 3 unsur 

lagi menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani (2006:75) 

yaitu : 

1. Orang  

Dalam hubungannya dengan Pemasaran jasa, maka orang 

yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas 

jasa yang diberikan. Keputusan dalam orang ini berarti sehubungan 

dengan seleksi, training, motivasi, dan Manajemen Sumber Daya 

Manusia. 

Ada 4 kriteria peranan atau pengaruh dari aspek orang yang 

mempengaruhi konsumen, yaitu peran : 

• Contactors, orang di sini berinteraksi langsung dengan 

konsumen dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

• Modifier, mereka tidak secara langsung mempengaruhi 

konsumen tetapi cukup sering berhubungan dengan konsumen, 

misalnya : resepsionis. 

• Influencers, mereka ini mempengaruhi konsumen dalam 

keputusan untuk membeli tetapi tidak secara langsung kontak 

dengan konsumen. 

• Isolateds, orang disini tidak secara langsung ikut serta dalam 

bauran pemasaran dan juga tidak sering bertemu dengan 

konsumen. Misalnya, karyawan bagian administrasi penjualan, 

SDM, dan data processing. 

2. Proses 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwalpekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-



hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen. Proses dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu : 

• Kompleksitas, berhubungan dengan langkah-langkah dan 

tahapan proses, 

• Keragaman, berhubungan dengan adanya perubahan dalam 

langkah-langkah atau tahapan proses. 

3. Pelayanan konsumen 

Pelayanan konsumen pada pemasaran jasa lebih dilihat dari 

hasil kegiatan distribusi dan logistik, di mana pelayanan diberikan 

kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. Pelayanan konsumen 

meliputi aktivitas untuk memberikan kegunaan waktu dan tempat 

(time and place utilities) termasuk pelayanan pra-transaksi, saat 

transaksi dan paska- transaksi. Kegiatan sebelum transaksi akan 

turut mempengaruhi kegiatan transaksi dan setelah transaksi, oleh 

karena itu, kegiatan pendahuluannya harus sebaik mungkin sehingga 

konsumen memberikan respons yang positif dan menunjukan 

loyalitas yang tinggi. 

 

 
2.3 Jasa 

2.3.1   Pengertian Jasa 

 Banyak definisi yang diberikan oleh para pakar, salah satunya adalah 

: 

Menurut Philip Kotler, 2000 (Tjiptono, 2005). 

“ jasa adalah “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 
dasarnya bersifat intangible  (tidak berwujud fisik) dan tidak 
menghasilkan kepemilikan sesuatu “walaupun demikian, 
produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun 
tidak”. 

 

 



2.3.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Bisnis dan pemasaran dalam era milenium baru bergeser dari yang 

semula berorientasi pada sektor manufaktur kearah orientasi yang lebih luas 

dengan melibatkan pula aspek jasa/layanan.  

Menurut riset penelitian Parasuraman (Tjiptono: 2005) kualitas 

jasa memiliki lima buah dimensi utama yang kemudian disebut seruqual 

kelima dimensi pokok tersebut meliputi :  

1. Tangible (bukti 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. Responsiveness (daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

4. Assurance (jaminan), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa 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. Dalam dimensi asuransi, terbagi 

lagi menjadi empat sub dimensi, yaitu :  

a. Complete (kompetensi), yaitu penguasaan keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

b. Coutery (kesopanan), yaitu berkaitan dengan sikap santun, respek, 

dan keramahan para karyawan terhadap pelanggan 



c. Credibility (kredibilitas), yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya.  

Kredibilitas mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, 

karakter pribadi karyawan penyedia jasa, dan interaksi dengan 

pelanggan.   

d. Security (keamanan), yaitu bebas dari bahaya resiko dan keragu-

raguan 

Termasuk didalamnya keamanan dari segi fisik, keamanan financial, 

privasi, dan kerahasian.  

5. Emphaty, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

tidak bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi 

yang nyaman. Dimensi emphaty, terbagi lagi menjadi tiga sub dimensi, 

yang terdiri dari :  

a. Access (akses), yaitu kemudahan melakukan komunikasi, 

berhubungan dengan penyedia jasa.  

b. Communication (komunikasi), yaitu berkomunikasi dengan bahasa 

yang mudah dimengerti oleh pelanggan dan selalu mendengarkan 

saran dan keluhan pelanggan.  

c. Understanding The Customer (kemampuan memahami pelanggan), 

yaitu berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik 

mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal pelanggan 

reguler.         

 

2.4 Pelayanan Konsumen 

2.4.1 Pengertian Pelayanan Konsumen 

 Dengan berkembangnya perusahaan di bidang jasa maka 

keberadaannya lebih lanjut harus diperhatikan, salah satunya pada 

pelayanan terhadap pelanggan, sekarang ini merupakan salah satu kegiatan 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumennya. 



 Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya 

Dasar-Dasar Perbankan (2003: 15) 

“Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak 

kepada pihak lain, adil, cepat, dan dengan etika yang baik 

sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang 

menerimanya’’. 

 

 Sedangkan menurut Drs. H. Oka. A. Yoeti, MBA.dalam bukunya 

customer service cara efektif memuaskan pelanggan (2005:11) 

“Konsumen adalah masyarakat pada umumnya yang potensial 

untuk melakukan atau membutuhkan produk dan jasa yang 

berpotensial untuk melakukan pembelian”. 

 

   Jadi pengertian pelayanan konsumen menurut Rambat 

Lupiyoadi & A. Hamdani dalam bukunya Manajemen Pemasaran Jasa 

(2006:139) 

“Pelayanan konsumen meliputi barbagai aktivitas di seluruh 
area bisnis yang berusaha mengkombinasikan mulai dari 
pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian hasil jasa melalui 
komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen”. 

 

 Pendapat diatas menjelaskan bahwa Pelayanan konsumen adalah 

segala aktifitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kegunaan 

dari barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan demi tercapainya 

kepuasan konsumen. Pelayanan pelanggan juga merupakan suatu alat 

komunikasi untuk menjaga hubungan jangka panjang antar perusahaan 

dengan konsumen agar tetap berkelanjutan, sehingga produsen dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen. 

 Fokus utama dari pelayanan kepada pelanggan adalah menyakinkan 

pelanggan bahwa mereka dapat menggunakan produk atau jasa dengan 



maksimal dan memperoleh nilai maksimum dari pembelian itu. Dari 

pelaksanaan pelayanan, diperlukan faktor-faktor pendukung, yaitu seperti 

peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat 

utama untuk membantu dalam pekerjaan dan jasa. 

 

2.4.2 Tujuan Pelaksanaan Pelayanan Konsumen 

  Pelayanan konsumen dalam kegiatannya mempunyai beberapa tujuan 

antara lain menurut Rambat Lupiyoadi & A. Hamdani dalam bukunya 

manajemen pemasaran jasa (2006:139) dan menurut H. Oka A. Yoeti, 

MBA. Dalam bukunya customer service cara efektif memuaskan 

pelanggan (2004:6) yaitu : 

• Memperoleh keuntungan  

Pelayanan konsumen bukan sekedar maksud melayani namun 

merupakan upaya untuk membangun suatu kerja sama jangka 

panjang dengan prinsip saling menguntungkan. 

• Pelayanan konsumen yang baik adalah bagaimana mengerti 

keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah di 

mata konsumen. 

• Memberikan informasi yang akurat dan objektif apabila diminta oleh 

nasabah yang bersangkutan. 

• Agar pelanggan tetap loyal dan menghasilkan profit untuk jangka 

panjang bagi perusahaan. 

• Menciptakan dan membina pelanggan. 

• Memenuhi kebutuhan pelanggan, selain memuaskan juga 

menyenangkan pelanggan. 

 

2.4.3 Tugas dan Fungsi Pelayanan Konsumen 

            Tugas utama pelayanan konsumen adalah memberikan pelayanan 

dan membina hubungan baik dengan masyarakat, sehingga harus ditekuni 



dengan penuh kemampuan, kecekatan dan kesabaran. Seorang pelayanan 

konsumen juga harus bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu 

pelayanan.

Pelayanan konsumen dapat juga berfungsi sebagai  :

1. Penerima Tamu 

Dalam hal ini pelayanan konsumen melayani pertanyaan yang diajukan 

tamu dan memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin 

dengan ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu 

memberikan perhatian bicara dengan suara lembut dan jelas, 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

2. Customer Relation Office 

Artinya bahwa pelayanan konsumen adalah orang yang dapat membina 

hubungan baik dengan seluruh tamunya.sehingga merasa senang, puas 

dan makin percaya. Pelayanan konsumen harus menyiapkan brosur dan 

formulir-formulir untuk tamu, ikut membantu mengisi formulir.

3.    Komunikator 

Dengan cara memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan 

kepada tamunya, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan 

atau tempat konsultasi. 

 

2.4.4    Syarat Pelayanan Konsumen 

1.   Syarat Fisik : 

- Menarik dari segi wajah. 

- Ukuran badan, misalnya tinggi badan ideal untuk wanita 160 cm, 

dan laki-laki 165 cm. Berat badan juga harus ideal, jangan melebihi 

berat normal yang ideal juga jangan terlalu kurus. 



- Memiliki jiwa yang sehat artinya sehat jasmani dan rohaninya. 

2.   Syarat mental, harus memiliki : 

-    Mental yang kuat dalam melayani tamunya, karena dengan mental 

yang kuat akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik, 

memberikan keyakinan dan menimbulkan sifat kejujuran dan 

tanggungjawab yang besar terhadap apa yang dilakukannya. 

3.  Syarat Kepribadian : 

-    Energik dan gesit. 

-    Rasa humor dan selalu ingin maju. 

-    Mampu mengendalikan diri. 

-    Tidak mudah marah. 

-    Tidak terpancing untuk berbuat atau berkata kasar. 

-    Mengendalikan gerakan-gerakan tubuh yang terlalu mengesankan 

4.  Syarat Sosial : 

-    Jiwa Sosial yang tinggi. 

-    Bijaksana. 

-    Budi pekerti yang luhur. 

-    Pandai bergaul dengan siapapun. 

-    Dapat bekerjasama dengan berbagai pihak. 

-    Pandai bicara dan tidak kaku. 

 

 

 

 

 



2.4.5 Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan 

Pelayanan Konsumen 

Ada beberapa faktor yang dapat mempelancar dan sekaligus bisa 

pula menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan konsumen menurut 

Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra (2005:178) antara lain : 

• Sumber daya manusia, misalnya deskripsi pekerjaan, 

rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan 

pengembangan, sistem kompensasi, jalur karir. 

• Organisasi atau struktur, meliputi integrasi atau koordinasi 

antara fungsi dan struktur pelaporan. 

• Pengukuran, yakni evaluasi kinerja dan pemantauan keluhan 

dan kepuasan pelanggan. 

• Pendukung system, yaitu faktor teknis, komputer dan 

database. 

• Layanan, meliputi nilai tambah, rentang dan kualitas layanan, 

standar kinerja, pemuasan kebutuhan dan ekspetasi 

pelanggan. 

• Program, meliputi pengelolaan keluhan pelanggan, alat-alat 

penjualan/promosi, alat-alat manajemen. 

• Komunikasi eksternal, yakni edukasi pelanggan, manajemen 

ekspektasi pelanggan, dan pembentukan citra positif 

perusahaan. 

 

 

 

 


