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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Setiap perusahaan tentunya memiliki caranya sendiri dalam menghadapi persaingan yang 

semakin meruncing. Hal demikian salah satunya dapat dilakukan perusahaan dengan cara 

meningkatakan kualitas penyampaian jasa pada konsumennya.  

 

2.1. Manajemen  

2.1.1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata Management ( bahasa Inggris ) turunan dari “ to manage “ 

dan dapat diartikan mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi 

pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Beberapa ahli mengemukakan tentangd deifinis Manajemen, antara lain :  

 Menurut Harold Koontz & O’Donnel dalam bukunya yang berjudul “ Principles of 

Management “ mengemukakan : 

“ Manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang 

dilakukan melalui dan  dengan orang lain”. 

 

Menurut George R. Terry dalam bukunya berjudul “ Principles of Management” 

mengemukakan : 

“ Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan , 

pengorganisasian,    penggerakan           pelaksanaan,         dan       pengawasan,       dengan                          
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memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 

ditetapkannya”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manejemn adalah suatu proses yang 

membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pengerakan pelaksanaan, dan pengawasan 

yang berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan dan memanfaatkan baik ilmu maupun seni 

yang dilakukan melalui orang lain agar dapat menyeleseikan tujuan yang telah ditetapkan. 

  

2.1.2. Unsur - unsur Manajemen  

 Unsur – unsur manajemen pada umumnya terdiri dari 6 ( enam ), yaitu : 

1. Men  

2. Money 

3. Materials 

4. Machine 

5. Methods, dan 

6. Market 

Diantara seluruh unsur tersebut , men ( manusia ) adalah salah satu unsur yang paling 

penting di dalam proses manajemen, sebab manajemen itu ada karena adanya dua orang atau 

lebih yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti 

manusia merumuskan tujuan, manusia yang menyusun organisasi sebagai wadah pencapaian 

tujuan, manusia pula yang bekerja untuk mencapai tujuan sekaligus manusia pula yang 

mengendalikan serta menikmati hasil -  hasil yang dicapai. 
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2.2. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Adanya kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi, setiap orang akan berusaha dan 

melakukan aktivitas untuk dapat memenuhinya. Agar dapat memenuhi segala kebutuhan dan 

keinginan maka dibutuhkan peran aktif manajemen dalam hal ini peran manajemen pemasaran. 

Berikut ini beberapa pengertian manajemen pemasaran : 

Menurut  Philip Kotler dan Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” edisi 

keduabelas jilid kesatu (2007;6) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 

menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”. 

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam bukunya “Dasar – Dasar 

Pemasaran” edisi kesembilan jilid kesatu (2003; 16) bahwa Manajemen Pemasaran sebagai 

berikut : 

“Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisi, perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran demi 

mencapai tujuan organisasi”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah upaya untuk 

mengelola dan mempertahankan hubungan baik dengan konsumen agar dapat saling 

menguntungkan antara organisasi atau kelompok dalam melakukan kegiatan usahanya. 
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2.3. Pengertian Pemasaran  

Pemasaran lebih dari sekedar fungsi bisnis untuk melakukan kesepakatan dengan 

konsumen. Banyak orang yang berfikir pemasaran hanya sebuah penjualan dan periklanan, tetapi 

memuaskan kebutuhan konsumen. Apabila seorang pemasar mengerti kebutuhan konsumen, 

mengembangkan produk yang mempunyai nilai lebih dan melaksanakan penetapan harga, 

distribusi, dan promosi yang efektif, menjual produk akan lebih mudah. 

Pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah marketing. Pemasaran dalam arti 

sempit merupakan upaya memasarkan atau menawarkan barang dan jasa, adapun pemasaran 

dalam arti luas tidak hanya menawarkan barang dan jasa saja, akan tetapi berhubungan dengan 

fungsi – fungsi manajemen produk barang dan jasa. 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang – barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

Perusahaan akan mempunyai resiko yang besar apabila mereka gagal dalam mengawasi 

konsumen dan pesaing dan melanjutkan stockholders, karyawan, supplier, dank lien 

distribusinya. Keterampilan pemasar diperlukan dalam hal tersebut, dikarenakan untuk menjadi 

pemasar diperlukan persiapan untuk mengerti apa pemasaran, bagaimana pemasaran bekerja, apa 

yang dipasarkan, dan siapa yang melakukan pemasaran. 

Beberapa ahli mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

Menurut Philip Kotler dan Keller dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” 

Edisi kedua belas jilid kesatu (2007; 6) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

 “ Pemasaran adalah satu fungsi orhanisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 
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mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

para pemilik sahamnya.” 

 

 Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” edisi kesebelas jilid 

kesatu (2005; 10) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut : 

 “ Pemasar adalah proses social yang dengan prose situ indiviu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan pihak lain.” 

 

 Sedangkan menurut AMA ( American Marketing Association) dalam Buchari Alma 

(2007; 5) 

 “ Marketing is the process or planning and executing the conception, pricing, 

promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchange that 

satisfy individual, and organization goods.” 

 

Dari berbagai definisi mengenai pemasaran di atas, pada dasarnya mempunyai tujuan dan 

persepsi yang sama dan dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu rangkaian 

aktifitas atau kegiatan dimana individu atau suatu kelompok dapat membuat gagasan atau ide 

yang bernilai, proses komunikasi, dan menyampaikan nilai, melalui proses pertukaran barang 

dan jasa yang bernilai dan membangun hubungan dengan pihak yang kuat untuk kepentingan 

organisasi dan stakeholder dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, dan 

memenuhi kebutuhan social dan keinginan manusia. 
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Beberapa kesimpulan yang lain, adalah : 

a. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan langganan melalui proses pertukaran. 

b. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan harga, 

promosi serta mendistribusikan barang dan jasa. 

c. Pemasaran berorientasikan kepada langganan yang ada dan potensial. 

d. Pemasaran tidak hanya bertujuan memuaskan langganan tetapu juga memperhatikan semua 

pihak yang terkait dengan perusahaan. 

e. Program pemasaran itu dimulai dengan sebuah ide tentang produk baru, dan tidak berhenti 

sampai keinginan konsumen benar – benar terpuaskan. 

Disamping itu, pengertian pemasaran mengandung beberapa konsep pokok, diantaranya : 

- Kebutuhan, adalah suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan dan 

disadari. 

- Keinginan, adalah hasrat untuk memperoleh pemuas – pemuas tertentu untuk kebutuhan 

yang lebih mendalam. 

- Permintaan, adalah keinginan terhadap produk atau jasa tertentu yang didukung oleh suatu 

kemampuan dan kemauan untuk membeli produk atau jasa. 

- Produk, adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang untuk memuaskan 

suatu kebutuhan atau keinginan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

- Pertukaran, adalah penentuan untuk memuaskan kebutuhan – kebutuhan dan keinginan 

seseorang dengan cara tertentu. Atau dengan kata lain, petukaran  

a. Memproduksi sendiri ( sell production) 

b. Dengan paksaan ( Constrain ) 
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c. Meminta – minta ( Begging ) 

d. Jual beli atau pertukaran ( Exchange ) 

- Jual beli, adalah tindakan untuk memperoleh sebuah produk yang diinginkan dari seseorang 

dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. 

- Transaksi, adalah dasar jual beli. 

- Pasar, adalah pelanggan potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin 

mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan. 

- Pemasar, adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau 

menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. 

 

2.4. Pengertian Bauran Pemasaran 

Peningkatan permintaan dari barang atau jasa dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan. Bauran pemasaran merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang 

penting dalam proses mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Agar lebih jelas, penulis menggunakan beberapa pendapat ahli tentang bauran pemasaran 

yaitu : 

Menurut Philip Kotler ( 2007; 23) menyatakan : 

“Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya”. 
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Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006; 23), yaitu : 

  “Bauran Pemasaran merupakan alat bagi pemasar yang terdiri dari atas berbagi 

unsure suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi 

strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses.” 

 

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah sekumpulan 

variable yang terkendali dimana satu sama lain saling berkaitan dan dikombinasikan oleh 

perusahaan dengan tepat agar menjadi suatu bauran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

pemasaran perusahaan. 

Menurut Philip Kotler (2007; 23) dalam bauran pemasaran terdapat empat unsur yang 

dikenal dengan 4P yaitu :  

a. Product  

 Merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan 

keinginan. Produk ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang dan jasa. 

b. Price 

  Merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan produk. 

c. Place 

  Adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. 

d. Promotion  

Aspek ini memegang peranan yang sangat penting dalam usaha penjualan produk dari 

suatu perusahaan, terutama untuk meningkatkan hasil penjualan karena dengan 

melakukan kegiatan promosi secara insentif pada konsumen dalam arti teratur dan tetap, 

kegiatan promosi dapat mengakibatkan konsumen terpengaruh untuk menggunakan jasa 
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yang diberikan hotel. Hal ini menguatkan pendapat bahwa promosi merupakan aspek 

yang berpotensi besar dalam mempengaruhi penjualan secara positif. 

 

2.5. Pengertian Jasa 

Dalam pemasaran terdapat dua macam pemasaran yaitu pemasaran produk dan 

pemasaran jasa. Industri jasa beraneka ragam seperti hotel, jasa boga dan sebagainya dalam hal 

ini penulis hanya membahas pemasaran jasa. 

Menurut Cristopher.H & Lauren.K dalam bukunya manajemen pemasaran jasa 

(2005;5) 

“ Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberi manfaat bagi 

pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan 

mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa 

tersebut.” 

 

Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, (2006;7), mengatakan :  

“ Jasa merupakan seluruh aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk 

produk fisik atau kontruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara 

bersamaan serta memberikan nilai tambah ( misalnya kenyamanan, hiburan, 

kesenanganm atau kesehatan ) konsumen.” 

 

Philp Kotler and Keller (2006; 372) megemukakan pengertian jasa (service) adalah 

“setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara 
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prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan pepindahan kepemilikan. Produk jasa dapat 

terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisi”.  

Philip kotler mengemukakan : 

“setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak menagikbatkan kepemilikan apapun”.(Kotler, 

Marketing Manajemen) 

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan 

secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jasa merupakan sesuatu 

yang tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya serta 

memerlukan produk fisik. 

Berdasarkan definisi diatas, ciri – ciri jasa adalah sebagai berikut :  

1. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk 

fisik. 

3. Jasa tidak mengakibatkan hak dan kepemilikan. 

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

 

2.5.1. Karakteristik Jasa 

Dalam hal ini karakter jasa adalah : 

1. Jasa tidak bisa disampaikan dalam kondisi yang sama. 

2. Kualitas yang tidak sama menambah potensi resiko pada konsumen. 
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3. Perusahaan perlu mengurangi resiko pelanggan dengan memberikan jaminan kualitas, 

misalnya kartu garansi. 

Kotler menyebut tiga hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol kualitas penyampaian 

jasa adalah: 

1. Melakukan seleksi pegawai yang baik dan meningkatkan keterampilan mereka melalui 

berbagai pelatihan. 

2. Melakukan standarisasi peruses layanan pada seluruh organisasi. Ini bisa dilakukan 

dengan menentukan “cetak biru layanan (service blue print)” yang berisi seluruh alur 

proses penyedia jasa mulai dari awal hingga akhir untuk memudahkan pengecekan 

kualitas setiap proses. 

3. Memonitor kepuasan pelanggan melalui survey, feedback form, dan tanggapan serta 

keluhan pelanggan sehingga kualitas pelayanan yang kurang baik bisa dideteksi. 

Jasa memiliki karakteristik yang sangat mempengaruhi rancangan program 

pemasarannya. Dibawah ini tiga macam karakteristik jasa, antara lain : 

1. Intangibility (tidak berwujud) ini berarti jasa tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh 

konsumen sebelum konsumen membeli atau mendapatkan penyedia jasa. Konsumen juga 

tidak bisa memprediksi apa hasil yang akan diperoleh dengan mengkonsumsi jasa kecuali 

setelah membelinya.  

Dalam arti lain, jasa bersifat intangible ( tidak berwujud ) adalah jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dikonsumsi. Bila barang merupakan suatu 

objek, alat, material atau benda maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha. 

Beberapa karakter intangibility, adalah : 
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• Suatu jasa baru bisa dirasakan ketka jasa tersebut disampaikan kepada konsumen 

• Suatu jasa sulit terkadang sulit dipahami konsumen. 

• Suatu jasa terkadang sulit unutk dijelaskan kepada konsumen. 

• Penilaian akan kualitas sulit ditentukan oleh konsumen. 

• Harga sulit untuk ditentukan. 

Perusahaan jasa dapat berupaya menunjukan mutu layanan mereka melalui bukti fisik 

dan presentasi. Sebuah hotel akan mengembangkan satu tampang dan gaya berhadapan 

dengan pelanggan yang menyadari proposisi nilai pelanggan yang dimaksudkan, apakah 

menyangkut kebersihan, kecepatan, atau beberapa manfaat lain.  

Pemasar jasa harus mampu mengubah jasa yang tidak berwujud menjadi manfaat yang 

konkret. Untuk membantu “ mewujudkan “ sesuatu yang tidak berwujud “ Carbone dan 

Haeckel mengusulkan beberapa konsep dengan nama rekayasa pengalaman pelanggan 

(customer experience engineering).  

Karena tidak berwujud, konsumen biasanya melihat tanda – tanda dan sesuatu yang bisa 

dilihat dan dirasakan untuk bisa menilai kualitas jasa. Mereka akan melihat kualitas dari 

para pegawainya, peralatan, symbol, tempat, dan juga harga yang bisa mereka rasakan. 

2. Inseparability (tidak terpisahkan) ini berarti jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, 

yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

bersamaan. Jika konsumen membeli membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan 

langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih 

diutamakan untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas. Perusahaan dapat 

menggunakan srategi – strategi, seperti bekerja dalam kelompok yang lebih besar, 
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bekerja lebih cepat, serta melatih pemberi jasa supaya mereka mampu membina 

kepercayaan konsumen.  

Dalam arti lain, jasa bersifat inseparability ( tidak terpisahkan ) adalah suatu kegiatan jasa 

yang tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik perorangan ataupun organisasi serta 

perangkat mesin atau teknologi. 

Beberapa karakter inseparability adalah sebagai berikut :  

• Konsumen harus berpartisipasi dalam proses produksi dan jasa. 

• Suatu jasa yang disampaikan terikat dengan satu penyedia jasa. 

• Jumlah jasa yang diberikan tergantung dari penyedia jasa. 

3. Bevariasi (variability) ini berarti jasa yang diberikan seringkali berubah – ubah tergantung 

siapa yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut dilakukan. Ini 

mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu standar. Untuk mengatasi 

hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan tiga pendekatan dalam pengedalian 

kualitasnya, yaitu sebagai berikut :  

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. 

b. Melakukan standarisasi proses produksi jasa. 

c. Memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan, survei pelanggan dan 

comparison shopping, sehingga pelayanan yang kurang baik dapat ketahui dan diperbaiki. 

Menurut Girffin (Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani:2007), terdapat tiga karakteristik 

jasa, antara lain : 

1. Intangibilility (tidak berwujud) 

Jasa tersebut tidak berwujud oleh karena tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, 

dikecup, atau dibaui sebelum dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak 
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berwujud yang dialami keonsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau 

kenyamanan. 

2. Unstorability (tidak dapat disimpan) 

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah 

dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), 

mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

3. Customization  

Jasa seringkali di desain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

 

Dari ketiga karakteristik jasa diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa tidak dapat berwujud, 

tidak seperti produk fisik dan jasa pada umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan 

sehingga jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

 

2.5.2. Klasifikasi Jasa 

Dari adanya berbagai macam variasi bauran antara barang dan jasa adalah sulit 

menggenarilasasikan jasa tanpa melakukan perbedaan yang lebih lanjut. Secara garis besar, 

klasiifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria pokok menurut (Lovelock,1987, 

dikutip dalam Evans & Berman,1990). Yang dikutip oleh Tjiptono-Chandara(2005;13) 

adalah: 

a.  Segmen pasar berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang ditujukan 

pada konsumen akhir ( misalnya taksi, asuransi jiwa, catering, jasa tabungan dan pendidikan) dan 

jasa kepada pelanggan organisasional (misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, 

dan jasa konsultan manajemen). Perbedaan utama diantara kedua segmen bersangkutan terletak 
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pada alasan dan criteria spesifik dalam memilih jasa dan penyedia jasa, kuantitas jasa yang 

dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaab jasa yang diperlukan. 

b. Tingkat keberwujudan (tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. 

Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

- Rented Good Service 

Dalam tipe ini konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu berdasarkan tariff 

yang disepakati selama jangka waktu spesifik. Konsumen hanya dapat menggunakan produk 

tersebut, karena kepemilikannya tetap di tangan pihak perusahaan yang menyewakannya. 

Contohnya penyewaan mobil, video game, vcd/dvd, ohp (overhead project ), computer, 

villa, dan apartemen. 

- Owned goods service 

Pada owned goods service, produk – produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau dipelihara/dirawat oleh perusahaan 

jasa. Jenis ini juga mencakup perubahan bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. 

Contohnya meliputi jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, computer, kulkas, ac dan lain 

– lain), pencucian pakaian (laundry dan dry cleaning), dan lain – lain. 

- Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible (tidak berbentuk 

produk fisik) ditawarkan kepada pelanggan. Contohnya penyedia jasa tipe ini antara lain 

supir, baby – sitter, dosen pemandu wisata, ahli kecantikan, pelatih senam, dan lain – lain. 

c.  Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok jasa antara lain : 
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- professional service seperti : dosen, konsultan, system informasi, dokter, fotografer, 

akuntan, psikolog, perawat, konsultan perpajakan, dan arsitek. 

- Nonprofessional service seperti : jasa supir taksi, tukang pos, dan satpam. 

Pada jasa yang membutuhkan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan 

cenderung sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. Hal ini yang menyebabkan para 

professional dapat mengikat para pelanggannya. Sebaliknya jika tidak memerlukan 

keterampilan tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah karena penawarannya sangat 

banyak. 

d. Tujuan Organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa dapat dibagi menjadi commercial service atau profit service 

(misalnya penerbangan, bank, penyewaan mobil, biro iklan dan hotel) dan nonprofit service 

(misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti wreda, perpustakaan umum, dan 

museum). 

e. Regulasi  

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya jasa pialang, angkutan 

umum, media massa dan perbankan) dan non regulated service (seperti jasa makelar, catering, 

kost dan asrama). 

f. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat dikelompokan 

menjadi dua macam, yaitu Equipment-based service (seperti ATM, internet banking) an people-

based service (seperti jasa akuntansi dan konsultasi manajemen). 

g. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 
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Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokkan menjadi high-contact 

service (seperti universitas, bank, dan konsultasi bisnis) dan low-contact service (misalnya jasa 

telekomunikasi dan jasa layanan pos). 

2.6 Pengertian Jasa Perhotelan 

Pada hakekatnya, setiap penyediaan jenis akomodasi dibedakan atas kriteria yang disusun 

menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan. Suatu jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum srta jasa 

lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial adalah HOTEL. 

Dengan demikian, akomodasi sebagai salah satu komponen usaha sarana pariwisata, 

mempunya pengertian : adalah usaha penyediaan kamar dan segala fasilitas pendukung lainnya 

serta pelayanan yang diperlukan. ( Undang – undang kepariwisataan nomor 9 tahun  1990 ) 

Berikut ini dapat dijelaskan definisi mengenai Hotel antara lain : 

Dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.10/ PW.301/ Phb.77 :  

“Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan 

bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan berikut makan dan minum”. 

 

Pada hakekanya kegiatan industri perhotelan berkisar pada usaha untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan para tamu, maka selain diperlukan fasilitas fisik yang memadai, yang 

tak kalah pentingnya adalah pelayanan yang cepat dan efisien. 

Berikut ini dapat dijelaskan mengenai penggolongan jenis hitel secara garis besarnya, yaitu : 

 1.  The Commercial/ City Hotel 

       Hotel yang mempunyai lokasi di daerah perkotaan umum ini diepruntukan bagi orang yang 

sedang melakukan perjalanan untuk keprluan bisnis. Untuk tamu hotel commercial biasanya 



24 

 

disediakn kamar yang dilengkapi dengan kamar mandi, telepon, dan televise tanpa harus 

mengeluarkan ongkos tambahan. Ciri utama hotel jenis ini adalah tingginya tingkat hunian 

paa hari kerja dan menurun pada hari libur. 

2.    Resort Hotel 

Resort hotel ini dioperasikan untuk melayani pengunjung yang sedang berlibur dan 

berekreasi. Hotel ini biasanya terletak ditepi pantai, pegunungan, pedalaman, ataupun di 

daerah sumber air panas, sehingga jauh dari kesibukan dan kebisingan kota. 

Resort hotel dibagi menjadi dua jenis : 

a. Resort hotel yang menyediakan sarana rekreasi seperti kolam renang, lapangan tennis, 

jogging area dan entertainment seperti yang disediakannya panggung terbuka untuk 

pagelaran kesenian sebagai satu kesatuan, dalam arti dikelola sendiri oleh hotel tersebut.   

b. Resort hotel yang menyerahkan pengelolaan sarana restorant dan rekreasinya kepada 

pihak lain. 

Berbeda dengan commercial hotel, resort hotel mempunyai tingkat hunian yang tinggi 

pada hari libur dan menurun pada hari biasa/ hari kerja bahkan ada resort hotel yang hanya 

dibuka pada hari libur saja. 

3. Resident Hotel 

Adalah hotel yang mempunyai lokasi dipinggiran atau dekat kota besar, cukup jauh dari 

keramaian dan polusi udara kota tetapi mudah menjangkau tempat kegiatan usaha. 

Residential hotel pada dasarnya sama dengan gedung apartement, yang menyediakan 

fasilitas temapt tinggal yang lengkap untuk keluarga. Hotel ini menyewakan ruangannya 

untuk jangka waktu yang cukup panjang. 

4. Motel / Motor Hotel 
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Adalah hotel yang mempunyai lokasi sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota 

besar dengan kota besar lainnya. Hotel jenis ini menyediakan tempat parker khusus yang 

seatap dengan kamar hotelnya. 

2.7 Pengertian Bauran Pemasaran Jasa 

Untuk menjangkau pasar sasaran yang telah dtetapkan, maka setiap perusahaan perlu 

mengelola kegiatan marketing nya dengan baik. Perusahaan harus dapat menyusun serta 

menggunakan controllable marketing variables ( Marketing Mix ), untuk mengantisipasi 

perubahan dari uncontrollable marketing variables, serta untuk mempengaruhi permintaan 

produk perusahaan. Oleh karena itu perusahaan meemrlukan suatu startegi khusus untuk 

mengahadapinya. 

Beberapa definisi tentang marketing mix, antara lain :  

Marketing mix is the set of marketing tools that the firm uses to persue ts marketing 

objectives in the target market. ( Philip Kotler 2003;15) 

Marketing Mix is the set of controllable tactical marketing tools – product, price, place, 

anda promotion-that the firm blends to produced the response it wants in target market. ( 

Philip Kotler and Amstrong 2002;67) 

Dari definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan 

controllable marketing variables yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan 

dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai marketing objective nya dengan efektif, 

sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Secara garis besar, Philip Kotler membagi alat marketing mx menjadi `4Ps, yaitu : 

Product, Price, Place, and Promotion. Dalam bauran pemasaran jasa dengan hanya 

mengandalkan 4 alat bauran pemasaran saja. Perusahaan tidak dapat memahami hubungan 
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timbale balik antara aspek – aspek kunci dalam bisnis jasa. Bauran pemasaran jasa (service 

marketing mix) diperlukan aspek lainnya yaitu : People, Physical Evdence, dan Process.  

Dari pengertian masing – masing marketing tools secara singkat akan dibahas dibawah 

ini. 

 

2.7.1 Produk Jasa ( The Service Product ) 

Pengertian Produk menurut Philip Kotler (2005;291) 

“ A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, 

or consumption that might satisfy a want or need. “ 

Jadi sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetap membeli manfaat dan nilai 

dari sesuatu yang ditawarkan. ‘Apa yang ditawarkan’ menunjukan sejumlah manfaat yang bisa 

pelanggan dapatkan dari pembelian suatu barang atau jasa, sedangkan sesuatu yang ditawarkan 

tu sendiri dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu : 

a. Barang nyata 

b. Barang nyata yang disertai dengan jasa 

c. Jas utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan 

d. Murni jasa  

Penawaran akan suatu produk juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatan, yaitu : 

a. Produk inti ( Core or generic product ) 

Pada tingkat paling dasar, jasa atau manfaat dasar yangs sesungguhnya dibeli pelanggan. 

b. Produk dasar ( basic product) 

Pada tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat int menjad produk dasar. 

c. Produk yang diharapkan ( The expected product ) 
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Pada tingkat ketiga, suatu set atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan dan disetujui 

pembeli ketika mereka membeli produk ini. 

d. Produk dengan nila tambah ( The augmented product ) 

Pada tingkat keempat, pemasar menyiapkan produk yang ditngkatkan yang memenuhi 

keinginan pelanggan itu melampaui harapan mereka. 

e. Produk yang potensial ( The potential product ) 

Pada tingkat kelima, mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan 

dialami produk tersebut di masa depan. 

Jadi pada dasarnya produk jasa adalah sekumpulan nilai kepuasan yang kompleks. Nilai 

sebuah produk ditetapkan oleh pembeli berdasarkan manfaat yang akan mereka terima dari 

produk tersebut. 

 

2.7.2 Harga Jasa ( Pricing The Service ) 

Harga menurut Philip Kotler (2005 ;371) 

“Price is the amount of money charged for a product or service, or the sum of the 

values that customers exchange fpr the benefits of having or using the product or 

service.” 

Jadi harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk 

memperoleh produk atau jasa yang dinginkan. 

Salah satu tujuan penentuan tarif ( Pricing objectives ) 

1. Metode atau pendekatan penentuan tarif alternative dari jasa adalah sama dengan metoda 

yang digunakan untuk barang. Metoda penentuan tariff yang akan diterapkan harus 

dmulai dengan pertimbangan tujuan dari penentuan tarif. 
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2. Permintaan ( demand )  

Perusahaan jasa harus memenuhi hubungan antara tariff dan permintaan serta bagaimana 

permintaan berubah pada tngkat tarif yang berbeda. Konsep ini dapat membantu 

seseorang manajer mengerti apakah permintaan elastis atau tidak.  

3. Biaya ( Costs )  

Pemasaran jasa harus memahami baiaya – biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa 

dan bagaimana biaya tersebut berubah setiap waktu dan pada setiap tingkat permintaan.  

4. Persaingan ( Competition )  

Perilaku biaya dan penentuan tarif dari pesaing merupakan elemen penting lainnya yang 

harus diperhatikan. Pemahaman tentang biaya pesaing dapat membantu seorang manajer 

memperkirakan kemampuan pesaing merubah struktur penentuan tarif jasanya. 

5. Metoda Penentuan Harga/Tarif ( Pricing Methods ) 

Setelah tujuan penentuan tarif dipertimbangkan dan penelitian mengenai permintaan, 

biaya, tarif pesaing dan factor – factor lain yang berhubungan telah dilakukan, seorang 

manajer perlu mempertimbangkan metode yang akan digunakan unutk menentukan 

harga. 

 

2.7.3 Tempat/Lokasi Pelayanan (Place Service Location) 

Definsi lokasi menurut Rambat Lupiyoadi ( 2001;80 ) : 

Lokasi adalah keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 

staffnya akan ditempatkan. 
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Jadi Place merupakan tempat terjadinya suatu proses dimana produk atau jasa yang kita 

beli dapat dikonsumsi. 

Lokasi untuk jasa ada dua kemungkinan : 

1. Pelanggan mendatangi lokasi fasilitas jasa. 

2. Penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. 

3. Transaksi bisnis jasa dilakukan melalui “kepanjangan tangan” perusahaan. 

Competitive Positioning adalah metode – metode yang diguanakan agar perusahaan dapat 

mengembangkan posisi relatifnya dibandingkan para pesaing. Manajemen permintaan 

merupakan kemampuan penyedia jasa untuk mengendalikan kuantitas, kualitas, dan waktu 

permintaan. Sedangkan fokus dapat dkembangkan melalui penawaran jasa yang hampir sama di 

banyak lokasi. 

Pemilihan tempat atau lokasi harus mempertimbangkan faktor – faktor : 

1. Akses ( kemudahan jangkauan )  

2. Visibilitas ( mudah terlihat ) 

3. Traffic, dengan pertimbangan  

a. Banyak orang yang lalu lalang bisa memberikan implus buying 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa menjadi hambatan dalam memberikan 

pelayanan. 

4. Fasilitas parker yang luas dan aman 

5. Ekspansi, yaitu ketersediaan tempat untuk perluasan dimasa yang akan datang. 

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

8. Peraturan pemerintah. 
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2.7.4 Promosi dan Komunikasi Dari Jasa ( Promotion and Communication of Service ) 

Definisi tentang Promosi menurut Philip Kotler  (2001;512) : 

“ Marketing communication mix ( promotion mix ) is the specific mix of advertising, 

personal selling, sales promotion, public relation, and direct marketing tools a 

company uses to pursue its advertising and marketing objectives”. 

Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa bauran promosi itu adalah suatu 

mneginformasikan dan membujuk konsumen agar melakukan pembelian. Dalam melakukan 

aktivitas promosi, perusahaan tidak dapat menggunakan hanya satu alat promosi saja, tetapi 

harus menkombinasikan secara terpadu keempat alat tersebut sedemikian rupa, agar aktivitas 

promosi tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Kombinasi terpadu 

tersebut dikenal sebagai Promotion Mix. 

 

2.7.5 Orang ( People ) 

Yang dimaksud dengan people di dalam bauran pemasaran ini adalah : 

“ People is All human actors who play a part in service delivery and thus influence 

the buyer’s perception; namely. The firm’s personnel, the customer, and other 

customers in the service environment. “ (Zeithaml & Bitner; 2000:17) 

Elemen People ini adalah orang – orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala 

aktifitas perusahaan, dan merupakan factor yang memegang peranan penting bagi semua 

organisasi. Dalam perusahaan jasa unsure people ni bukan hanya memainkan peranan penting 

dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak 



31 

 

langsung dengan konsumen. Perilaku orang – orang yang terlibat langsung ini sangat penting 

dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. 

Elemen people ini memiliki 2 aspek, yaitu : 

a. Service Personnel 

Dalam organisasi jasa, service personnel biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 

mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Dengan pelayanan yang baik, cepat, ramah, 

teliti, dan akurat akan menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan terhadap 

perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan nama baik perusahaan. 

b. Customer 

Factor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yanga ada diantara para nasabah. 

Nasabah dapat memberikan persepsi kepada nasabah lain, tentang kualitas jasa yang 

pernah didapatnya dari perusahaan. 

Dalam jasa perhotelan, kesiapan karyawan – karyawan dalam menanggapi segala 

kebutuhan – kebutuhan dan keinginan konsumen, merupakan salah satu factor yang menentukan 

mutu pelayanan hotel, terutama juga dengan memupuk dan mempertahankan kepercayaan 

konsumen terhadap hotelnya. 

 

2.7.6 Sarana Fisik ( Physical Evidence ) 

Yang dimaksud dengan Physcal Evidence menurut Zeithaml & Bitner (2000;20) 

“Phisical Evidence is the environment in which the service is delivered and where frm 

and customer interact, and any tangible components that facilitate performance or 

communication of the service.” 
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Physical evidence ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keptusan konsumen, untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan.  

 

2.7.7 Proses ( Process ) 

Process menurut Zeithaml & Bitner (2000;20) adalah : 

“ Process is the actual procedures, mechanisms, and flow of activities by which the 

service is delivered-the and operating system.” 

Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan, dlam menjalankan dan 

melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keniginan konsumennya. Untuk 

perusahaan jasa kerjasama antara marketing dan operasional sangat penting dalam elemen 

process ni, terutama dlam melayani segala kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena jika 

dilihat dari sudut pandang konsumen, produk jasa dilihat dari bagaimana process jasa 

mengahasilkan fungsi. 

 

2.7.8 Customer Service  

Makna layanan pelanggan berbeda antar organisasi. Dalam sector jasa, layanan 

pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Oleh 

sebab itu, tanggung jawab atas unsure bauran pemasaran jasa ini tidak bisa diisolasi hanya pada 

departemen layanan pelanggan, tetepai menjadi perhatian dan tanggung jawab semua personel 

produksi, baik yang dipekerjakan oleh organisasi jasa maupun oleh pemasok. Manajemen 

kualitas jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berkaitan erat dengan kebijakan desain  produk 

dan personalia. 
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