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Bab II 

Bahan Rujukan 

 

 

2.1. Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pengertian tentang Pemasaran akan diuraikan sehubungan dengan 

tujuan dari kegiatan Pemasaran yaitu untuk memuaskan serta memenuhi 

kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Pemasaran memegang peranan 

penting dalam Perusahaan karena dalam pelaksanaanya berhubungan 

langsung dengan konsumen serta lingkungan luar Perusahaan lainnya. 

Berikut ini akan dikemukan beberapa pengertian Pemasaran menurut para 

ahli antara lain :  

 

Definisi Pemasaran menurut Philip Kotler  ( 2003 : 9 ). 

“  Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and what throught creatin, offering, and freely 

exchanging product and services of value with others “. 

 Dari Definisi diatas diartikan sebagai berikut   

“ Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan,menawarkan,dan mempertukarkan secara bebas produk dan 
jasa yang bernilai dengan pihak lain “. 
   

Definisi Pemasaran menurut Djaslim Saladin ( 2002 : 8 ) 

“  Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan langganan 

melalui proses pertukaran “. 

 

 Dengan melihat dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa Marketing berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan suatu 

produk dan dinilai melalui suatu kegiatan usaha,seperti menemukan apa 
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yang kita butuhkan dan diinginkan oleh konsumen, mengembangkan,dan 

merencanakan barang dan jasa yang dapat dipenuhi kebutuhan tersebut 

serta memenuhi kebutuhan tersebut, dan kemudian menetapkan harga 

promosi dan saluran distribusi yang terbaik bagi produk tersebut atau yang 

telah dikenal dengan bauran pemasaran ( marketing mix ).  

2.1.2 Bauran Pemasaran dan Bauran Pemasaran Jasa 

Cakupan kegiatan Pemasaran ditentukan oleh konsep Pemasaran 

yang disebut dengan Bauran Pemasaran ( Marketing Mix ). Elemen-

elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol 

perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen sasaran. 

 

Menurut Philip Kotler  dalam bukunya “ Manajemen Pemasaran “ Edisi 

Millenium ( 2000 : 18 )  mendefinisikan sebagai berikut “ 

“ Bauran Pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan untuk terus menerus mencapai 

pemasaran dipasar sasaran. 

 

Menurut Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman ( 2002 : 3 ) 

mendefinisikan sebagai berikut : 

“ Marketing Mix adalah serangkaian dari variabel pemasaran 

yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran “. 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bauran Pemasaran ( Marketing Mix) 

adalah suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu 

pemasaran bagi perusahaan, dan semua itu ditujukan untuk memberikan 

kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. 

Adapun Pengertian masing-masing Bauran Pemasaran diatas 

adalah : 

a. Produk ( Product ) 
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Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan 

b. Harga ( Price ) 

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya ( 

termasuk barang dan jasa lainnya ) yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang 

atau jasa. 

c. Tempat/ Distribusi ( Place ) 

Tempat / Distribusi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang 

berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan ( jenis, jumlah, 

harga, tempat, dan saat dibutuhkan ). 

d. Promosi ( Promotion ) 

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang 

mana aktivitas pemasaran tersebut meliputi yaitu menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan 

pasaran sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerim, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan. 

e. Orang ( People ) 

Orang adalah semua pelaku yang turut ambil bagian dalam 

penyajian jasa dalam hal ini mempengaruhi persepsi pembeli 

yang termasuk dalam elemen ini adalah Personel Perusahaan 

dan Konsumen. 

f. Bentuk Fisik ( Phsysical Evidence ) 

Bentuk Fisik adalah bukti fisik jasa mencakup semua hal yang 

berwujud dan berkenaan dengan suatu jasa seperti brosur, kartu 

bisnis, format laporan, dan peralatan. 
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g. Proses ( Process ) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas dengan mana jasa disampaikan yang merupakan 

sistem penunjang operasi. 

2.1.3 Strategi Pemasaran untuk Perusahaan Jasa 

Menurut bukunya Fandy Tjiptono dalam bukunya “ 

Strategi Pemasaran “ ( 1998 : 145 ) secara garis besar, strategis 

pemasaran jasa yang pokok berkaitan dengan 3 hal berikut ini, 

yaitu : 

1. Melakukan diffrensiasi kompetitif 

Perusahaan jasa dapat mendifferensiasikan dirinya melalui citra 

dimata pelanggan, misalnya melalui simbol-simbol dan merek 

yang digunakan. Selain itu perusahaan dapat melakukan 

differensiasi kompetitif dalam penyampaian jasa ( service 

delivery ) melalui Tiga aspek, yaitu : 

a. Orang ( People ) 

Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan cara 

merekrut dan melatih karyawan yang lebih mampu dan 

lebih dapat diandalkan dalam berhubungan dengan 

pelanggan dari pada karyawan pesaingnya 

b. Lingkungan Fisik ( Physical Evironment ) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan 

fisik yang lebih atraktif  

c. Proses ( Process ) 

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian 

jasa yang superior, misalnya home banking, yang 

dibentuk oleh bank tertentu. 

2. Mengelola kualitas jasa 

Kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang 

dirasakan ( Perceived service ) dan jasa yang diharapkan ( 

Expected Service ). Kunci keberhasilan dalam pemasaran jasa 
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adalah memenuhi atau melebihi harapan konsumen atau 

pelanggan sasaran mengenai mutu. Harapan pelanggan yang 

dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari 

mulut ke mulut dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan 

jasa. 

3. Mengelola Produktivitas 

Ada Enam pendekatan yang dapat diterapkan untuk 

meningkatkan kualitas jasa, yaitu : 

a. Penyedia jasa bekerja lebih keras, dengan lebih cekatan dari 

pada biasanya 

b. Meningkatkan kualitas jasa dengan mengurangi sebagian 

kualitasnya 

c. Mengindustrialisasikan jasa tersebut dengan menambah 

perlengkapan dan melakukan standarisasi produksi 

d. Mengurangi atau menggantikan kebutuhan terhadap suatu 

jasa tertentu dengan jalan menemukan suatu solusi berupa 

produk, seperti halnya TV menggantikan hiburan diluar 

rumah 

e. Merancang jasa yang lebih efektif 

f. Memberikan insentif kepada para pelanggan untuk 

melakukan sebagian tugas perusahaan. 

 

2.2. Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Berikut ini ada beberapa pengertian jasa yang diambil dari 

beberapa literature : 

Menurut Philip Kotler  ( 2000 : 186 ) yang mendefinisikan sebagai 

berikut : 

“ Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, 



 11 

produksinya dapat dikaitkan dan tidak dikaitkan pada suatu 

produk fisikal “. 

 

Menurut Djaslim Saladin ( 1996 : 6 ) 

“ Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi secara 

tersendiri yang pada hakikatnya bersifat tidak teraba, 

yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak 

harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain “ . 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Jasa merupakan 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan dari suatu pihak pada pihak 

lain, yang pada hakikatnya tidak berwujud dan memiliki nilai bagi 

pembeli karena dapat memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam 

menghasilkan jasa dapat menggunakan atau dapat tidak 

menggunakan barang-barang berwujud, namun sekalipun 

digunakan barang berwujud tidak terdapat pemindahan hak milik 

dari barang tersebut. 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Philip Kotler dalam buku “ Manajemen Pemasaran “ 

Edisi Millenium, ada Empat Karakteristik pokok pada jasa yang 

membedakan dengan barang keempat karakteristik tersebut 

meliputi : 

a) Tidak Berwujud ( Intangibility ) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa 

dilihat, diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa 

itu dibeli seseorang tidakk dapat menilai hasil dari jasa 

sebelum ia menikmatinya sendiri.Bila pelanggan memberi 

jasa, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan,atau 

menyewa jasa tersebut, misalnya seseorang menjalani “ 

Pengencangan kulit wajah “ tidak dapat melihat hasilnya 

sebelum membeli jasa tersebut.  
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b) Tidak terpisahkan ( Inseparability ) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu 

dikonsumsi, sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu 

baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan interaksi antara penyediaan jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa, keduanya 

mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 

c) Bervariasi ( Variability ) 

Jasa sangat bervariasi karena sangat tergantung pada siapa 

yang menyediakan, kapan, dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. 

d) Daya Tahan ( Perishability ) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, 

maka jasa tersebut akan berlaku begitu saja.  

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

Tawaran dari perusahaan ke pasar biasanya mencakup 

beberapa jasa. Komponen jasa merupakan bagian kecil atau bagian 

utama dari total penawaran. Fandy Tjiptono  dalam bukunya    

“Manajemen Jasa” ( 2001 : 6-7 ) mengklasifikasi penawaran 

tersebut menjadi 5 kategori yaitu : 

1. Produk fisik murni 

 Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun 

 , pasta gigi, atau garam tidak ada jasa atau pelayanan yang  

 menyertai produk tersebut.  

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 

Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan 

satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik 

konsumennya contohnya produsen mobil tidak hanya menjual 

sebuah mobil, tetapi kualitas dan pelayanan pelanggan 
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(perbaikan dan pemeliharaan, ruang pamer, pemenuhan 

garansi) juga menyertainya. 

3. Campuran ( Hybrid ) 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama, misalnya restoran didukung oleh makanan dan 

pelayanannya. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Penawaran terdiri dari satu jasa utama dan atau barang 

pendukungnya contohnya penumpang pesawat yang membeli 

jasa transportasi selama menempuh perjalanan menuju tempat 

tujuannya, ada beberapa produk fisik yang terlihat, seperti 

makanan dan minuman, majalah atau surat kabar yang 

disediakan. 

5. Jasa murni  

Penawaran hanya terdiri dari jasa misalnya psikoterapi, 

pemijatan, konsultasi, psikologi, dan lain-lain.   

2.2.4 Perbedaan Barang dan Jasa 

Menurut Lovelock ( 2001 : 8 ), terdapat sembilan 

perbedaan utama antara pemasaran jasa dan pemasaran barang. 

Kesembilan perbedaan tersebut adalah : 

a. No customer ownership of  services 

Kunci perbedaan antara barang dengan jasa terletak pada fakta 

bahwa konsumen mendapatkan nilai dari jasa tanpa 

memperoleh kepemilikan sesuatu yang nyata. Misalnya, 

pemasar menawarkan kepada konsumen kesempatan untuk 

memperoleh manfaat dari suatu objek fisik ( benda ) seperti 

harus ada rumah sakit untuk memperoleh jasa rawat jalan, 

mobil untuk memperoleh jasa sewa mobil, atau hotel untuk 

memperoleh jasa istirahat dikamar.  

b. Services products as intangible performances 
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Meskipun jasa sering mengandung tindakan yang nyata seperti 

gigi yang sehat setelah dirawat di klinik gigi, tidur ditempat 

tidur yang disediakan hotel; namun jasa pada dasarnya adalah 

tidak nyata ( Intangible ). Manfaat jasa muncul sebagai hasil 

dari kegiatan yang membutuhkan cara pemasaran barang 

termasuk diantaranya menggunakan tindakan nyata, 

pembuktian atas kompetensi perusahaan-perusahaan jasa serta 

pengiriman jasa. 

c. Customer involvement in the production process 

Banyak jenis jasa yang memerlukan partisipasi konsumen 

dalam menciptakan produk jasa keterlibatan konsumen yang 

membantu dalam menciptakan jasa dapat berupa self service ( 

misalnya penarikan uang melalui ATM ) atau berupa hasil kerja 

sama dengan karyawan penyedia jasa ( misalnya pada jasa 

rumah sakit, hotel, dan salon ). Meskipun yang menarik minat 

konsumen adalah hasil akhir dari jasa akan tetapi keterlibatan 

konsumen dalam proses produksi jasa dapat sangat menarik 

minat konsumen. 

d. People as part of the product 

Pada jasa yang melibatkan konsumen dalam keterlibatan yang 

tinggi, konsumen dalam penggunaan jasa tidak hanya 

berhubungan dengan pegawai perusahaan tetapi mungkin jasa 

berhubungan dengan petugas tetapi juga melihat orang lain 

yang bersama-sama menggunakan jasa disinilah orang tersebut 

dapat menilai jasa. 

e. Greater variability in operational inputs and outputs 

Sistem operasional jasa membutuhkan kehadiran karyawan 

penyedia jasa maupun konsumen sehingga hal tersebut 

menyebabkan input serta output jasa sulit untuk distandarisasi 

dan dikontrol. Dalam menciptakan suatu barang, dapat dibuat 

suatu standar tertentu bagi barang tersebut. Berbeda dengan 
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jasa yang diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan 

sehingga sulit untuk distandarisasi. 

f. Difficulty of customer evaluation 

Pada saat membeli barang konsumen dapat menilai dari bentuk 

fisik barang tersebut seperti warna, bentuk dan model. 

Sedangkan pada jasa, konsumen baru dapat menilai jasa 

tersebut pada saat mengkonsumsi atau setelah mengkonsumsi 

jasa tersebut. 

g. No inventories for services after production 

Oleh karena jasa merupakan performance bukan berupa barang 

yang berwujud, maka jasa tidak dapat disimpan. 

h. Importance of the time factor 

Jasa dinikmati pada waktu konsumen menginginkannya. Ada 

keterlibatan pada konsumen untuk menunggu berapa lama 

sampai jasa dapat dinikmati. Lebih lanjut jasa segera diberikan 

agar konsumen tidak membuang-buang waktu karena adanya 

kemungkinan pembatalan. 

i. Different distribution channels 

Tidak seperti perusahaan manufactur yang membutuhkan 

saluran distribusi fisik untuk menyalurkan barang-barang ke 

tangan konsumen usaha jasa kebanyakan menggunakan saluran 

elektronik ( seperti komputer, telepon dan media elektronik 

lainnya ) atau juga kombinasi dari perusahaan jasa dengan 

retail outlet dan point of consumption. 

 

2.3 Ruang Lingkup Kualitas Pelayanan 

2.3.1 Pengertian Kualitas 

Kualitas atau Mutu produk perlu mendapatkan perhatian besar dari 

Manajer, sebab kualitas mempunyai hubungan langsung dengan 

kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan yang diperoleh 

perusahaan kualitas yang rendah akan menempatkan perusahaan 
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pada posisi yang kurang menguntungkan. Apabila konsumen 

merasa bahwa kualitas dari suatu produk tidak memuaskan maka 

memungkinkan besar ia tidak akan menggunakan produk 

perusahaan itu lagi. Bahkan mungkin akan membeli dari pesaing 

yang menawarkan kualitas yang lebih baik. 

Karena konsumen merupakan konsumen pihak yang 

memegangn peranan penting dalam menilai kualitas, maka 

Manajer Pemasaran perlu mengidentifikasi harapan dan mengukur 

tingkat kepuasan konsumen. Pengertian kualitas dapat berbeda-

beda tergantung pada siapa yang menggunakan dari sudut pandang 

setiap orang. 

Menurut Montgomery yang dikutip oleh J.Supranto dalam 

bukunya “ Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen untuk 

menaikkan pangsa pasar “( 1997: 2 ) mendefinisikan kualitas 

sebagai berikut : 

“ Quality is the extent to which product meets the reguirments of 

people use them “. 

 

Menurut Goetsch dan Davis ( 1994 ) yang dikutip oleh 

Fandy Tjiptono , dalam bukunya “ Manajemen Jasa “ ( 

1996 : 51 ) mendefinisikan kualitas sebagai berikut : 

“  Kualitas merupakan suatu kondisi divonis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia , proses, 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan “ . 

 

Jadi, Pengertian kualitas dalam penelitian ini adalah ditinjau dari 

sudut pandang pemakaian jasa/ konsumen ( usser based ). Aspek 

kualitas bisa diukur. Pengukuran tingkat kepuasan erat 

hubungannya dengan kualitas produk ( barang / jasa ). 
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2.3.2 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Wykof  ( dalam Lovelock ; 1998 ) yang dikutip oleh 

Fandy Tjiptono  ( 2001 : 159 ) mendefinisikan Mutu atau Kualitas 

Pelayanan adalah sebagai berikut :  

“ Mutu atau Kualitas Pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keungggulan tersebut untuk memuaskan 

keinginan pelanggan “. 

Konsumen akan memberikan penilaian mengenai tingkat 

pelayanan yang memberikan perusahaan. Jadi Kualitas Pelayanan 

merupakan penilaian konsumen mengenai tingkat pelayanan yang 

diberikan oleh Perusahaan. 

2.3.3 Model Kualitas Jasa ( Gap Model ) 

Merupakan suatu model yang mengenali adanya 5 

kesenjangan yang dapat menyebabkan masalah dalam menyajikan 

jasa dan mempengaruhi konsumen atas kualitas jasa ( Philip 

Kotler , 2000 : 439 ) yaitu : 

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak 

selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan 

para pelanggan secara tepat, akibatnya manajemen tidak 

mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya di desain, dan 

jasa-jasa pendukung apa yang diinginkan konsumen. 

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen 

dan spesifikasi kualitas jasa  

Kadang kala manajemen mampu memahami secara tepat apa 

yang diinginkan oleh pelanggan tetapi mereka tidak menyusun 

suatu standar kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa 

dikarenakan 3 faktor, yaitu tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, 

atau karena adanya kelebihan permintaan. 
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3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan 

kurang terlatih ( belum menguasai tugasnya ), beban kerja 

melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja, atau 

bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. 

Selain itu mungkin pula karyawan dihadapkan pada standar-

standar yang kadang kala saling bertentangan satu sama lain. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

Sering harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan 

pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan resiko yang 

dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang diberikan 

ternyata tidak dapat dipenuhi, maka konsumen akan merasa 

kecewa, dan menjadi tidak loyal terhadap perusahaan jasa 

tersebut. 

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau 

prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan, atau bisa juga 

keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

2.3.4 Dimensi Kualitas Jasa 

Zeithamal dan Bitner dalam Fandy Tjiptono  ( 2001 : 70 ) 

mengemukan 5 dimensi pokok kualitas jasa. Kelima dimensi 

pokok kualitas jasa tersebut adalah : 

1. Bukti langsung ( Tangibles ) 

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, penampilan karyawan, 

dan sarana komunikasi. 

2. Keandalan ( Reliability ) 

Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan pelayanan dengan tanggap 

3. Daya Tanggap ( Responsibility ) 

Yaitu keinginan para staff untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 
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4. Jaminan ( Assurance ) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan. 

5. Empati ( Empaty ) 

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para 

pelanggan. 

 

2.4 Kepuasan dan harapan Pelanggan 

2.4.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Masalah Kepuasan merupakan masalah perseorangan yang 

sifatnyasubyektif, karena kepuasan seseorang belum tentu sama karena 

kepuasan ini sangatlah sulit untuk diukur secara kuantitaf.  

Berikut ini definisi Kepuasan Konsumen menurut Philip Kotler  ( 2000 : 

361 ) 

“ Satisfaction is a person feelings of a pleasure or disappointment 

resulting from companing a product perceived performance ( or 

outcame ) in relation to his or her expectations “. 

Definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

“ Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 
berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja ( hasil ) 
suatu produk dan harapan-harapannya “. 

 

Sedangkan menurut Day ( Dalam Tse dan Wilson : 1988 ) yang dikutip 

oleh Fandy Tjiptono  ( 2001 : 146 ) yaitu : 

“ Kepuasan atau Ketidakpuasan Pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonformasi yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya ( norma kinerja lainnya ) dan kerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya “. 
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Dari definisi diatas dapat terlihat persamaannya yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan yaitu harapan atau kinerja hasil yang 

dirasakan, umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau 

mengkonsumsi suatu produk  

( barang / jasa ). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi 

pelanggan tentang apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang 

dibeli. 

2.4.2 Pengertian Harapan Pelanggan 

Harapan Pelanggan memiliki peranan yang besar sebagai standar 

perbandingan dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan. Pengertian 

harapan konsumen menurut Olsen dan Dover dalam Zeithaml et. al, yang 

dikutip oleh Fandy Tjiptono  ( 2001 : 61 ) yaitu “ Harapan Pelanggan 

merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu 

produk, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk 

tersebut 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan / keyakinan 

pelanggan tentang apa yang akan diterimanya, bila ia membeli / 

menggunakan suatu produk ( barang atau jasa ). Harapan pelanggan 

dibentuk dan didasarkan atas beberapa faktor, diantaranya pengalaman 

berbelanja dimasa lampau, opini teman dan kerabat, informasi dan janji-

janji Perusahaan. Para pesaing faktor-faktor tersebutlah yang 

menyebabkan harapan konsumen biasa-biasa saja atau sangat kompleks. 

2.4.3 Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan Perusahaan untuk 

mengukur kepuasan konsumen ( 2000 : 38 ) mengemukakan Empat 

Metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap Perusahaan yang berorientasi pada pelanggan ( Customer 

Oriented ) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan 

mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang 



 21 

diletakkan ditempat-tempat strategis ( yang mudah dijangkau atau 

sering dilewati pelanggan ), menyediakan kartu komentar (  yang bisa 

diisi langsung ataupun bisa dikirimkan via pos kepada perusahaan), 

menyediakan saluran telepon khusus, dan lain-lain. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Melalui survei, Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan sekaligus juga memberikan tanda 

( signal ) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para 

pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, diantaranya : 

a. Directly Report Satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan 

seperti “ Ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan 

Perusahaan kami pada skala sebagai berikut : Sangat tidak 

puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas. 

b. Derived Dissatisfaction 

Pertanyaan yang dianjurkan menyangkut 2 hal utama , yakni 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan 

besarnya kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem Analysis 

Pelanggan yang dijadikan respon diminta untuk 

mengungkapkan 2 hal pokok, Pertama masalah-masalah yang 

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. 

Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

d. Importance-Performance Analysis 

Dalam teknik ini, responden diminta untuk merangking 

berbagai elemen  

( atribut ) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap 

elemen tersebut selain itu responden juga diminta merangkikng 
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seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen 

atau atribut tersebut.  

3. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

konsumen adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ( ghost 

shopper ) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial atau 

pelanggan terhadap produk perusahaan dan pesaing.Kemudian ghost 

shopper tersebut melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk atau jasa tersebut. Selain itu para 

ghost shopper juga mengamati atau menilai cara perusahaan dan 

pesaingnya menjawab kenyataan pelanggan dan mengenai setiap 

keluhan. Ada baiknya para manajer perusahaan terjun langsung 

menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggan. 

Tentunya karyawan tidak boleh laku kalau atasannya baru melakukan 

penilaian ( misalnya dengan cara menelepon Perusahaannya sendiri 

dan mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan ). 

4. Lost Customer Analysis ( Analisis Pelanggan Yang Hilang ) 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para konsumen atau pelanggan 

yang telah berhenti membeli atau telah pindah ke tempat lain, agar 

dapat memahami mengapa hal itu terjadi informasi ini sangat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya 

dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

2.4.4 Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Meningkatkan kualitas pelayanan jasa tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan atau menekan saklar lampu. Fandy Tjiptono 

dalam bukunya “ Manajamen Pemasaran “ ( 2001 ; 88 ) mengemukakan ada 

beberapa cara yang harus dilakukan utuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yaitu : 

a) Mengidentifikasi determinasi utama kualitas pelayanan 
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Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik 

kepada pelanggannya untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan 

antara kualitas pelayanan dari sudut pelanggan. Langkah pertama yang 

dilakukan paling penting bagian pasar sasaran, langkah berikutnya 

adalah memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap 

perusahaan dan pesaing berdasarkan determinasi tersebut. 

b) Mengelola harapan pelanggan / konsumen 

Semakin banyak janji yang diberikan oleh Perusahaan, maka semakin 

besar pula harapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah 

peluang tidak pentingnya harapan pelanggan atau konsumen oleh 

Perusahaan, untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman yaitu : 

“ Jangan jadikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan lebih dari 

yang dijanjikan “. 

c) Mengelola bukti ( evidence ) kualitas pelayanan 

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk memperkuat 

persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa 

merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya 

barang, maka pelanggan atau konsumen cenderung memperhatikan 

fakta-fakta tangibles yang berkaitan dengan pelayanan sebagai bukti 

kualitas. 

d) Mendidik konsumen tentang pelayanan 

Membantu pelanggan atau konsumen dalam memahami suatu pelayanan 

merupakan upaya yang sangat positif dalam rangka penyampaian mutu 

pelayanan. Pelanggan atau konsumen untuk melakukan sendiri 

pelayanan tentang mengisi blanko formulir pendaftaran, dan lain-lain. 

e) Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, 

tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar 

terciptanya budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen yang 

menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. 

f) Menciptakan Automatic Quality 
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Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas. Mutu pelayanan yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, meskipun 

demikian belum memutuskan akan melakukan otomatisasi, Perusahaan 

perlu melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian 

yang membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan 

otomatisasi. 

g) Menindaklanjuti pelayanan 

Menindaklanjuti pelayanan dapat membantu memisahkan aspek-aspek 

pelayanan yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif 

untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. 

Perusahaan dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan 

untuk berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan 

mereka. 

h) Mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan 

Sistem informasi kualitas pelayanan merupakan suatu sistem yang 

menggunakan pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan 

dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan mencakup segala 

aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, 

eksternal dan internal serta informasi mengenai perusahaan dan 

pelanggan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu 

pelayanan, perusahaan jasa harus mampu untuk memuaskan apa yang 

dibutuhkan pelanggan atau konsumen dan selalu melakukan evaluasi jika 

pelayanan yang diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh pelanggan 

atau konsumen. 

 

2.5 Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Konsumen 

Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa jasa adalah tidak nyata 

(intangible) dimana jasa tersebut tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, 

didengar atau diperbaharui sebelum dibeli. Dengan demikian konsumen 
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akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa tersebut melalui orang 

lain, peralatan, bahan komunikasi dan harga yang mereka lihat. 

Pada saat “ Proses Komunikasi Jasa “ terjadi, konsumen akan 

melakukan proses evaluasi pelayanan dalam hubungan dengan apa yang 

mereka cari dan harapkan dengan apa yang mereka terima, sehingga 

mereka bersedia untuk membayarnya. Selama proses ini berlangsung, 

konsumen akan mengamati kemampuan perusahaan dalam memperhatikan 

dan menangani masalah-masalah mereka dan cara-cara perusahaan untuk 

memberikan pelayanan. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan 

melakukan konsumsi yang baru atau pemakaian jasa yang lebih besar lagi. 

Sehingga hubungan dengan konsumen yang tahan lama untuk jangka 

panjang akan tercapai. 

Tetapi bila konsumen merasa tidak puas terhadap kualitas 

pelayanan yang ada maka konsumen akan meninggalkan perusahaan dan 

tidak ingin kembali lagi. Satu hal yang perlu diingatkan disini adalah bila 

para pelanggan melepaskan diri karena merasa tidak puas, maka bisa jadi 

akan menyebarkan image buruk yang beredar dari mulut ke mulut tentang 

perusahaan, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi 

perusahaan, karena perusahaan akan mengalami tekanan biaya pemasaran 

yang tinggi dan tidak pasti. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


