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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Jasa 

Jasa berbeda dengan barang, namun perbedaan secara nyata sukar 

dilakukan, hal ini disebabkan pembelian suatu barang sering kali disertai dengan 

jasa tertentu (misal : perawatan, reparasi). Dan sebaliknya pembelian suatu jasa 

sering melibatkan barang-barang yang melengkapi didalamnya (misal : Rumah 

makan). Dibawah ini beberapa definisi jasa menurut pakar pemasaran.  

Menurut Philip Kotler  (2002 ; 486), mengartikan jasa sbb : 

”Setiap tindakan dan untuk kerja yang ditawarkan oleh suatu pihak 

ke pihak yang lain yang secara prinsip intangible dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun produksinya, biasa 

dan tidak biasa terkait pada suatu produk fisik”. 

 

Sedangkan menurut Zeitmal dan Bitner (2001 ; 1), dikutip oleh Yazid 

merumuskan jasa sebagai berikut : 

“Mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah 

produk atau kontruksi fisik, yang secara langsung konsumsi dan 

produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah 

yang diberikan dalam bentuk ( kenyamanan, kecepatan dll )yang 

secara prinsip Intangible bagi pembeli pertamanya” 

 

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa merupakan 

suatu yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba (Intangible) yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam memproduksi dapat 

mempergunakan bantuan suatu produk fisik tetapi disamping itu jasa tidak 

mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan secara fisik. 

Menurut Basu Swastha (2000 ; 245), jasa dapat digolongkan kedalam dua 

golongan secara umum, yaitu : 

1. Jasa Industri (Industrial Service) 

Jasa industri ini disebabkan organisasi dalam ruang lingkup yang luas, 

termasuk pengelolaan, pertambangan, organisasi non laba, dan 

pemerintah. Yang termasuk ke dalam jasa tersebut adalah Asuransi dan 

medis konsultasi. 
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2. Jasa Konsumen (Costumer Service) 

Jasa ini banyak digunakan dalam masyarakat luas seperti halnya 

dengan barang. Jasa konsumen ini dibagi kedalam tiga golongan. 

3. Jasa Konvenien (Convenien Service) 

Jasa konvenien adalah adalah jasa konsumsi yang pembeliannya sering 

dan masyarakat membelinya dengan usaha minimal. Contoh  Reparasi. 

4. Jasa Shopping (Shopping Service) 

Jasa  shopping  adalah  jasa  konsumsi  yang  dipilih  atau  dibeli  oleh  

masyarakat  sesudah melakukan perbandingan kualitas, harga dan 

reparasi, Contoh : Salon. 

5. Jasa Spesial (Spesiality Service) 

Jasa  spesial  adalah  jasa   konsumsi  dimana  dalam pembeliannya 

pembeli harus melakukan usaha khusus dengan cara tertentu atau 

dengan cara pembayaran yang lebih besar. Contoh : Jasa dibidang 

Konsultan. 

 

2.1.1 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi 

perancangan program-program pemasarannya serta menciptakan tantangan dan 

peluang pemasarannya tersendiri, Fandy Tjiptono (2001 ; 15) menjabarkan 

sebagai berikut : 

1. Intangibility (Tak berwujud) 

Jasa tersebut tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium atau didengar 

sebelum membeli. 

2. Inseparability (Tak terpisahkan) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

jasa, keduanya mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 
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3. Variability (Bervariasi)  

Jasa bersifat sangat bervariasi  karena  merupakan non  standarisasi  

output,  artinya  banyak  variasi  bentuk,  kualitas   dan   jenis,   

tergantung pada siapa, kapan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Verishability (Mudah Lenyap) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak tahan lama dan 

tidak dapat disimpan. Dalam kasus tertentu, jasa dapat disimpan dalam 

bentuk pemesanan (misalnya : Mini Vaction Weekands di hotel-hotel 

tertentu), dan penundaan penyampaian jasa (misalnya : Asuransi). 

Berdasarkan karakteristik jasa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sifat dari jasa itu pada dasarnya tidak berwujud karena tidak dapat lihat, dirasa, 

didengar, diraba, atau dicium sebelum transaksi pembelian. 

Dalam proses jasa ini tidak dapat dipisahkan dari sumbernya karena 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa juga sesungguhnya tidak dapat  

di  simpan dan  sifatnya  sangat  berubah-rubah  tergantung   pada siapa dan 

dimana jasa itu dihasilkan. 

 

2.1.2 Klasifikasi Jasa  

Berdasarkan klasifikasinya menurut Philip Kotler (2000:487) jasa 

digolongkan kedalam 5 ( lima ) macam yaitu : 

1. Jasa berpangkal pada manusia (People based) 

Dibagi lagi dalam dua jenis yaitu : 

1) Sumber daya manusia yang terlatih atau prefesional  

Seorang pengelola jasa yang dalam memberikan pelayanan jasa 

kepada pelanggan diperlukan keahlian yang mereka dapat setelah 

mengenyam pendidikan. 

2) Sumber daya manusia yang tidak terlatih 

 Seorang  penyedia   jasa  yang  dalam   memberikan   pelayanannya 

      kepada  pelanggan  tidak  diperlukan  keahlian yang ia dapat dalam 

 pendidikan, tetapi terkadang bersifat keturunan. 
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2. Jasa berpangkal pada peralatan ( Equipment based)      

Jasa yang diberikan pada pelanggan berbentuk peralatan saja. 

3. Perlu tidaknya kehadiran pelanggan dalam pelayanan jasa 

Dalam memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan, terdapat situasi 

dimana pelanggan tidak diperlukan kehadirannya, tetapi pada situasi 

berbeda terkadang kehadiran pelanggan diperlukan. 

4. Motivasi Pembeli 

Apakah jasa yang diterima oleh pembeli atau pelanggan itu memenuhi 

kebutuhan perorangan ataukah dalam skala yang lebih seperti 

kebutuhan bisnis. 

5. Motivasi atau tujuan pemberi jasa     

Dalam memberikan pelayanan jasa kepada pelanggannya, perusahaan 

penyedia    jasa    tertentu    memiliki    motivasi.  Pada    umumnya     

para penyedia jasa lebih termotivasi  untuk memberikan  pelayanan  

jasa  sebaik  mungkin  dibandingkan  dengan mengeruk keuntungan. 

karena jika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang diterimanya 

maka mereka akan memberitahukan kepada pelanggan lain agar 

menggunakan jasa tersebut. Dengan adanya peningkatan jumlah 

pelanggan, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin bertambah. 

 

2.1.3 Dimensi-Dimensi Posisi Jasa 

Jasa-jasa dapat dicitrakan berdasarkan pada dimensi-dimensi yang 

dimilikinya seperti    berdasarkan    kebutuhan    konsumen    yang   dapat 

dipuaskannya manfaat atau keuntungan yang disampaikan, atau pada 

karakteristik-karakteristik  tertentu  seperti  kapan  dan  bagaimana jasa digunakan 

atau siapa yang menggunakan jasa tersebut. Dalam hal ini yang pokok adalah 

memposisikan jasa pada sesuatu yang dapat disampaikan secara konsisten.  

Pemasaran jasa menggunakan komponen-komponen unggulan dari 

pemasaran jasanya dalam melakukan bentuk dan pola pelayanan yang 

berlandaskan pada pelayanan yang bercirikan cepat, handal, informatif, ramah, 

dan profesional serta memberikan kontribusi terhadap persepsi konsumen. 
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Menurut Zeithami dan Bitner yang dikutip oleh Yazid ( 2000:113)  salah satu 

faktor utama yang mempengaruhi persepsi konsumen mengenai jasa menunjukan 

kepada bukti jasa itu, karena jasa bersifat intangible maka konsumen akan 

mencari sesuatu yang dapat mereka   rasakan dan dapat dilihat untuk menilai jasa 

itu pada saat berinteraksi dengan perusahaan jasa. Tiga kategori atau dimensi 

utama bukti-bukti jasa yang paling mempengaruhi konsumen, yaitu  

a. People (Faktor Manusia) 

Yaitu semua pihak yang terlibat dalam bagian penyerahan jasa dan yang 

mempengaruhi  persepsi pembeli,  yaitu karyawan,  perusahaan,   konsumen 

pihak-pihak lain dalam didalam lingkungan jasa tersebut. Jadi bagaimana 

mereka berpakaian,bagaimana penampilan mereka, dan sikap serta perilaku 

mereka akan mempengaruhi persepsi konsumen tentang jasa tersebut. 

b. Process (Proses Dari Jasa ) 

Yaitu prosedur, mekanisme dan arus kegiatan yang sebenarnya terjadi pada  

saat jasa itu diserahkan. Konsumen menilai jasa pada saat  mereka menerima  

jasa  tersebut,  misalnya  apakah   proses  telah  distandarisasi bersifat  

fleksibel. Semuanya  itu dijadikan bukti  oleh  konsumen  dalam menilai jasa  

tersebut. 

c. Physical evidence (Fasilitas Fisik) 

Yaitu lingkungan tempat jasa itu diserahkan, tempat perusahaan dan 

konsumen berinteraksi dan semua komponen nyata yang membantu 

kegiatan/komunikasi dari jasa, misalnya dengan disediakan brosur-brosur, 

laporan perusahaan.  

Dengan adanya fasilitas fisik ini oleh perusahaan bisa dijadikan peluang 

yang bagus untuk mengirim informasi secara konsisten dan kuat. 

 

2.2 Pengertian Pelayanan  Jasa  

Pelayanan terhadap pelanggan sekarang ini merupakan persoalan pokok 

dalam persaingan antar perusahaan. Pelayanan terhadap konsumen merupakan 

salah satu kegiatan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 
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Menurut Thedore Levitt, yang dikutip oleh Willian H Davidow dan 

Brouttal (1989 ; 22), menyatakan bahwa :  

“Pelayanan terhadap pelanggan meliputi semua segi tindakan dan 

informasi yang menambah kemampuan pelanggan untuk menyadari 

nilai potensial dari sutu produk inti / jasa” 

 

Menurut A S Moneir (2000 ; 16) :  

“Pelayanan umum  adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelempok orang dengan landasan faktor material melalui 

system, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingan orang sesuai dengan haknya” 

 

Menurut Thimothy R.V Foster (2002:1) di alih bahasa oleh Palupi T 

Rahad Jeng memberi pengertian tentang pelayanan yaitu:  

“Pelayanan yang baik bagi pelanggan dapat diringkas dalam satu 

kata yaitu menghormati waktu dan intelegensia pelanggan, 

menghormati keinginan mereka dalam mengatur tujuan sendiri”. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

“pelayanan” merupakan “suatu aktivitas atau kegiatan yang menggambarkan 

perbuatan, tindakan, informasi, dan pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain 

oleh seseorang atau organisasi dengan landasan faktor material melalui sistem, 

prosedur dan metode tertentu yang terbesar kemampuan untuk menyadari nilai 

potensial dari suatu barang atau jasa dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan.” 

 

2.2.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan 

Pelayanan yang dilakukan oleh siapa pun bentuknya tidak terlepas dari 

tiga macam, yaitu : 

1. Pelayanan Dengan Lisan 

Pelayanan dengan lisan dilakuakan oleh petugas-petugas Humas bidang 

pelayanan informasi, dan bidang-bidang laiannya, yang tugasnya memberikan 

penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan informasi. 

Agar pelayanan lisan ini berhasil sesuai dengan yang diharapakan, ada 
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beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku pelayanan, diantaranya  

yaitu : 

a. Mampu memberikan apa yang diperlukan dengan lancar singkat tetapi 

jelas penyampaiannya kepada konsumen atau calon konsumen. 

b. Bersikap sopan dan ramah terhadap konsumen. 

2. Pelayanan Dengan Tulisan 

Pelayanan dengan tulisan merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanaan tugasnya, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi 

peranannya pelayanan melalui tulisan terdiri dari 2 golongan, yaitu : 

a. Pelayanan berupa petunjuk informasi dan yang sering ditujukan pada 

orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan dalam berurusan 

dengan instansi atau lembaga. 

b. Pelayanan beberapa rakasi atau permohonan, laporan, keluhan, 

pemberitahuan, dll 

3. Pelayanan berbentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas tingkat 

menengah bawah, karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas 

tersebut sangat menentukan terhadap hasil pekerjaan. 

 

2.2.2 Faktor-faktor Yang Diperlukan Dalam Pelayanan 

Perusahaan tidak terlepas dari beberapa faktor yang harus dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pelayanan, menurut Yazid (1999:14) terdapat beberapa 

faktor yang harus dijadikan bahan pertimbangan perusahaan dalam pelayanan 

jasa, antara lain : 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan disini berkaitan dengan waktu tunggu dan 

proses pelayanannya. 

2. Akurasi pelayanan 

Yang berkaitan dengan realibilitas pelayanan terutama bagi mereka yang 

berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal. Citra pelayanan dari 

industri jasa sangat ditentukan oleh orang-orang dari perusahaan yang berada 

pada garis depan dalam melayani langsung pelanggan eksternal. 
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3. Tanggung jawab 

Berkaitan dengan penerimaan pesan dan penanganan keluhan dari pelanggan 

eksternal. 

4. Kelengkapan 

Mencakup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan 

komplementer lainnya. 

5. Kemudahan mendapatkan layanan berkaitan dengan banyaknya teller, 

banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas komputer untuk 

memproses data. 

6. Variasi model pelayanan 

Berkaitan dengan motivasi untuk memberikan pola-pola baru dalam 

pelayanan. 

7. Pelayanan pribadi 

Berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan secara khusus. 

8. Kenyamanan dalam memposes pelayanan  

Berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, 

tempat parkir, dan ketersediaan infomasi dan petunjuk. 

9. Atribut pendukung pelayanan lainnya 

Berkaitan dengan kebersihan, fasilitas AC. 

10. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan 

Terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan pelangganeksternal. 

 

2.2.3 Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut  Yazid  (2003 ; 158) terdapat 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan 

(service quality) yaitu : 

1. Tangibles (kenyataan) 

Suatu kebutuhan pelanggan yang berfokus pada penampilan barang 

atau jasa yang merupakan bukti jasmani (bukti diri) dan hasil dari 

pelayanan. tangebilitas khususnya lingkungan fisik merupakan salah 

satu aspek organisasi jasa yang mudah terlihat oleh konsumen, maka 

apapun bentuknya harus didesain dalam cara yang konsisten. 
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2. Empathy (keamanan atau perlindungan) 

Kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan 

pemahaman atas kebutuhan para pelanggan. Organisasi jasa dapat 

memposisikan dirinya berdasarkan empati yang dibangun diatas 

kebutuhan konsumen akan perhatian, yaitu berupa perhatian individual 

3. Reliability (kepercayaan) 

Pemenuhan  janji  pelayanan  segera  dan  memuaskan  dari  

permasalahan organisasi. Reliability atau kepercayaan merupakan 

kecakapan dalam memberikan janji pelayanan yang tepat dan dapat 

diandalkan yang meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam 

menanggapi pelanggan. Pelanggan sudah dapat memperkirakan 

bagaimana kualitas pelayanan yang disampaikan pada saat pertama 

kali disampaikan. 

4. Responsive (tanggapan) 

Keaktifan dalam memberikan pelayanan secara tepat dan tanggap yang 

merupakan ketulusan dalam menolong pelanggan dan memberikan 

pelayanan. Dalam hal ini yang penting diingat adalah bahwa standar-

standar yang digunakan harus sesuai dengan permintaan, kecepatan 

tanggapan yang diinginkan konsumen serta persepsi konsumen tentang 

kecepatan dan kesegeraan bukan didasarkan atas persepsi perusahaan. 

5. Anssurance (kepastian atau jaminan) 

Pelayanan yang memberikan jaminan kepada pelanggan meliputi 

kemampuan, kesopanan, sifat dipercayai yang dimiliki oleh staf, dan 

bebas dari bahaya resiko. 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bank 

2.3.1 Pengertian dan Jenis Bank 

Situasi mutakhir perbankan di Indonesia diatur oleh dua ketentuan dasar 

yaitu Undang-Undang RI No. 10/1998 tentang perubahan dan Undang-Undang RI 

No. 231/1999 tentang bank Indonesia. 
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Menurut UU RI No 10/1998 maka yang dimaksud dengan:  

“Bank adalah badan usaha yang menghinpun dana dari masyarakat 

dalam menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. 

 

Adapun jenis bank diluar bank Indonesia terdiri dari  

1. Bank Umum  

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank   yang    berdasarkan    kegiatan   usaha    secara   konvensional   atau 

berdasarkan  prinsip  syariah   yang dalam kegiatannya  tidak  memberikan 

jasa dalam lalu lintas. 

 

2.3.2 Fungsi dan Kegiatan Usaha Bank 

Menurut Rachmat Firdaus (2000;67-68) dalam perkembangan 

selanjutnya secara garis besar, fungsi dan kegiatan bank konvensional antara lain 

sebagai pencipta uang, baik kartal (diciptakan Bank Sentral) maupun Uang Giral 

(diciptkan oleh Bank Umum). 

Selain itu kegiatan Bank Umum antara lain : 

1. Menerima Simpanan yaitu menghimpun atau menggerakan menerima dan  

mengelola simpanan-simpanan dana dari masyarakat baik  dalam bentuk 

giro, deposito, berjangka, tabungan, sertifikat deposito  maupun jenis-jenis 

simpanan lainnya 

2. Sebagai pemeberi kredit atau pembiayaan yaitu bank menyalurkan  sebagian 

dana uang dihimpun dalam bentuk kredit atau pembayaran kepada pihak ke 

tiga yang menyalurkannya. 

3. Melakukan penyertaan modal dan investasi pada jenis usaha tertentu. 

4. Menertibkan surat – surat berharga seperti obligasi dan lain sebagainya. 
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5. Menyelenggarakan dan menawarkan kemudahan kemudahan – kemudahan 

dalam jasa lalu lintas keuangan dan pembayaran (transfer atau kiriman  uang, 

wesel dan sebagainya) serta penagihan uang 

6. Untuk kepentingan nasabahnya, bank menyelenggarakan pinjaman bagi pihak 

ketiga dalam bentuk garansi (jaminan bank)  

7. Jual beli valas 

8. Menyelengarakan kartu kredit atau kartu Debet bagi nasabahnya 

9. Menyelenggarakan jasa-jasa lainnya seperti penyediaan Save  

10. Deposit Box (SDB) untuk menyimpan surat-surat berharga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


