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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan kegiatan manusia yang ditujukan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. 

Yang didalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti : membeli, menjual, 

dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpan, mensortir, dan 

sebagainya. Pemasaran juga merupakan kegiatan perusahaan dalam 

membuat rencana, menentukan harga, promosi serta mendistribusikan 

barang dan jasa. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa 

ahli tentang pengertian pemasaran. 

Pengertian marketing menurut Philip Kotler (2003;9), yaitu : 

“Marketing is Societal Process by Which individual and groups 
obtain what they need and want through creating, offering, and 
freely exeharging product and service of value with others”. 

 

Dari definisi di atas diartikan sebagai berikut : 

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

 
Sedangkan menurut Buchari Alma  (2004;12) dalam bukunya yang 

berjudul “Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa”, yaitu sebagai 

berikut: 

“Pemasaran adalah kegiatan atau usaha para pengusaha yang 
menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen ke produsen 
ke titik konsumen”. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka kegiatan dan proses 

pertukaran harus dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat 
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menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan, untuk mendapatkan proses pertukaran yang efektif, maka 

perusahaan membutuhkan manajemen untuk mengelola proses pertukaran. 

Manajemen sebagai alat bantu untuk mempengaruhi tingkat permintaan, 

pemilihan waktu dan sifat permintaan sehingga dapat membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan.  

Pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler yang 

dialihbahasakan oleh Djaslim Saladin (2002;4) adalah strategi sebagai 

berikut: 

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

Menurut H. Djaslim Saladin, S.E. dan Yevis Marty Oesman, 

S.E.,MS.dalam bukunya “Intisari Pemasaran dan Unsur-Unsur 

pemasaran” (2003;3): 

“Manajemen Pemasaran (Marketing Management) adalah 
analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program 
yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 
mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan 
pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan 
organisasi”. 
 
Maka dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 

proses perusahaan harus dapat mengelola aktivitas-aktivitas dalam proses 

manajemen pemasaran secara efektif dan efisien dengan memperhatikan 

unsur-unsur pemasaran yang akan membentuk bauran pemasaran. 

Perusahaan harus tahu bagaimana cara menganalisa kesempatan pasar yang 

ada, memilih pasar sasaran, menyusun kombinasi dari bauran yang tepat dan 

mengelola usaha-usaha pemasaran dengan baik. Jadi tujuan manajemen 

pemasaran adalah untuk mempengaruhi tingkat, jangkauan, waktu, 

komposisi permintaan sehingga membantu organisasi mencapai sasarannya. 
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2.2 Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

Kita ketahui bahwa para produsen tidak hanya menawarkan benda 

berwujud semata-mata, tetapi juga menawarkan jasa-jasa. Pembelian suatu 

produk seringkali pula meliputi barang-barang yang melengkapinya. Hal ini 

menyebabkan sulitnya membedakan antara produk dan jasa. Meskipun 

demikian, beberapa ahli mencoba mendefinisikan jasa seperti tertulis di 

bawah ini : 

Adapun definisi dari jasa menurut Dr. Buchari Alma  dalam 

bukunya “Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa” (2004;3) : 

“Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah 
tidak berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa 
dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud 
dan dapat juga tidak menggunakan barang-barang tidak 
berwujud.” 

 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman 

(2002;89) dalam bukunya yang berjudul “Intisari Pemasaran dan Unsur-

unsur pemasaran” adalah : 

“Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 
oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak 
berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.” 
 
Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup 

beberapa jenis jasa. Komponen jasa ini dapat merupakan bagian kecil atau 

dari keseluruhan penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu penawaran 

tersebut dapat bervariasi dari arah yang ekstrim yaitu murni barang pada 

satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. Menurut Andrian Payne yang 

diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2003;35) dalam bukunya 

“Manajemen Jasa” (2001 : 6). Penawaran suatu perusahaan dapat 

dibedakan menjadi lima kategori, yaitu : 

1. Produk fisik murni 
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Penawaran semata-mata terdiri atas produk fisik tanpa adanya jasa atau 

pelayanan yang menyertai produk tersebut, misalnya sabun mandi, pasta 

gigi, atau sabun cuci. 

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 

Pada kategori ini penawaran terdiri dari suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada 

konsumennya. Misalnya produsen mobil harus memberikan penawaran 

yang jauh lebih banyak dari sekedar mobil saja, yaitu bisa meliputi jasa 

pengantaran, reparasi, pemasangan suku cadang, dan sebagainya. Dalam 

kategori ini, jasa dapat pula diidentifikasikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah memberi produknya. 

3. Campuran (hybrid) 

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya. 

4. Jasa utama yang didukung oleh barang dan jasa tambahan 

Penawaran ini terdiri dari atau suatu jasa pokok bersama-sama 

dengan jasa tambahan (pendukung) dan atau barang-barang 

pendukung. Contohnya penumpang pesawat yang membeli jasa 

transportasi. Selama menempuh perjalanan menuju tujuannya ada 

beberapa unsur fisik yang terlibat, seperti makanan dan minuman, 

majalah atau surat kabar yang disediakan, dan lain-lain. Jasa seperti 

ini memerlukan barang yang bersifat kapital intensif (dalam hal ini 

adalah pesawat) untuk realisasinya, tetapi penawaran utamanya 

adalah jasa. 

5. Jasa murni  

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa, misalnya fisioterapi, 

konsultasi psikologi, pemijatan dan lain-lain. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Drs. Djaslim Saladin (2003;135) menerangkan empat 

karakteristik jasa sebagai berikut : 

1. Tidak berwujud (intangible) 
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Jasa bersifat itangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium 

atau didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari 

jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. Bila pelanggan membeli jasa, 

maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan atau menyewa jasa 

tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpastian para pelanggan 

memperhatikan tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, atau dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Contohnya : ruang kuliah 

yang nyaman, tersedianya OHP, fasilitas komputer, book store, mesin 

foto copy, CD ROM dan sebagainya. 

3. Bervariasi (variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized output. 

Artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Daya tahan (perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan 

sebagai contoh, jasa asuransi yang dibeli oleh pelanggan, kemudian jasa 

tersebut ditahan oleh perusahaan asuransi sampai saat dibutuhkan oleh 

pemegang polis atau ahli waris klien yang bersangkutan. Dengan 

demikian hal ini bisa dianggap sebagai suatu bentuk penyimpanan. 

 

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

Sebagai konsekwensi dari adanya macam variasi antara barang dan 

jasa, maka sulit untuk mengklasifikasikan jasa bila tidak melakukan 

pembedaan lebih lanjut. Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuan 

kriteria-kriteria yang ada. Menurut Lovelock yang diterjemahkan oleh 

Fandy Tjiptono  dalam bukunya “Manajemen Jasa” (2004 : 8), yaitu : 

1. Segmen pasar 
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Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen organisasi (misalnya : jasa akuntansi, perpajakan dan jasa 

konsultasi hukum). Sebenarnya ada kesamaan diantara kedua segmen 

pasar tersebut dalam pembelian jasa. Baik konsumen akhir maupun 

organisasional, sama-sama melalui proses pengambilan keputusan, 

meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi pembeliannya berbeda. 

Perbedaan utama dari kedua segmen tersebut adalah alasan dalam 

kompleksitas pengerjaan jasa. 

2. Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Rented Goods Service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-

produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu 

tertentu pula. Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, 

karena kepemilikannya terap berada pada pihak perusahaan yang 

menyewakannya. Contohnya : penyewaan mobil, laser disc, villa, 

apartemen dan sebagainya 

b. Owned Goods Service 

Pada Owned Goods Service, produk-produk yang dimiliki 

konsumen direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan untuk 

kerjanya, atau dirawat untuk perusahaan jasa. Jenis ini mencakup 

bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. Contohnya : Jasa 

reparasi, pencucian mobil, perawatan rumput lapangan golf, 

perawatan taman, pencucian pakaian dan sebagainya. 

c. Non Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personel bersifat 

intangible (tidak berwujud fisik) ditawarkan pada pelanggan. 

3. Keterampilan penyediaan jasa 
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Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dalam proses 

operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih 

penyediaan jasa, hal inilah yang menyebabkan para profesional dapat 

mengikat para pelanggannya. 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa dapat dibagi menjadi : Commercial 

Service atau Non-Profit Service (misalnya : sekolah, yayasan dana 

bantuan, panti asuhan) 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang angkutan umum, dan perbankan) dan non-regulated 

service (seperti makelar, katering) 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment based 

service (seperti cuci mobil, jasa sambungan telefon jarak jauh dan 

binatu), dan people based service (seperti pelatih jasa akuntansi, 

konsultasi manajemen). 

7. Tingkat kontak penyediaan jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high contact service (seperti universitas, bank, dokter) dan low contact 

service (seperti bioskop). 

 

2.2.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan suatu konsep yang 

penting dalam pemawaran modersn, perusahaan yang dapat menyusun 

kebijaksanaan bauran pemasaran yang baik akan berhasil dalam penjualan 

dan unggul dalam penjualan serta unggul dalam persaingan. Sedangkan 

pengertian bauran pemasaran itu sendirti adalah meyakinkan calon pembeli 

bahwa perusahaan mempunyai barang atau jasa yang lebih baik daripada 

yang ditawarkan ditawarkan oleh perusahaan lain. Untuk melakukan hal itu, 
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banyak terdapat alat-alat yang digunakan, salah satunya yaitu bauran 

pemasaran (marketing mix) dimana bauran pemasaran merupakan 

kombinasi faktor-faktor controllable marketing variables perusahaan 

Bauran pemasaran digunakan perusahaan untuk menyesuaikan diri 

terhadap dampak dan perubahan lingkungan perusahaan, dimana perusahaan 

tidak bisa mengendalikan dan menguasainya secara langsung 

(uncontrollable variables). 

Philip Kotler (2002 : 336) mendeinisikan bauran pemasaran 

sebagai berikut :  

“ Marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools 
that the firm blends to produce the response it wants in the target 
market. The marketing mix consist of everything the firm can do 
to influence the demand for its product.” 

 

Jadi menurut Kotler , bauran pemasaran merupakan kelompok kiat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan respon yang 

diinginkannya dalam pasar sasaran dimana bauran pemasaran ini terdapat 

seluruh kiat perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap 

produknya. 

Definisi bauran pemasaran menurut Kotler dan Garry Armstrong 

(2006;48) dalam bukunya yang berjudul “Principles of Marketing”, adalah: 

“Bauran pemasaran adalah bagaimana cara pemasaran 
perusahaan untuk memproduksi alat-alat supaya direspon 
dengan baik dalam target pasar atau konsumen.” 

 
Disini dibedakan bahwa bauran pemasaran adalah istilah yang 

dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem 

pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran 

produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bauran pemasaran adalah integrasi dari sekumpulan perangkat 

pemasaran yang diugunakan perusahaan untuk mempengaruhi pasar 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 
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Untuk lebih jelasnya variabel-variable tersebut akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Produk (product) 

Adalah sesuatu yang dapat ditawarkan produsen kepada pasar 

untuk memperhatikan, dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. 

Perumusan konsep produk yang efektif adalah langkah pertama 

dalam perencanaan bauran pemasaran sebelum membicarakan mengenai 

variabel bauran pemasaran yang lainnya. 

Philip Kotler  dan Garry Amstrong (2006 : 53) mendefinisikan 

produk sebagai berikut : 

 “A Product is anything that can be offered to a market for 
attention acquisition, use or consumption that might satisfy a 
want or need. It includes physical object, service, person, place, 
organization and ideas.” 
 

Menurut Philip Kotler (2002 : 410), produk yang dihasilkan 

perusahaan berdasarkan durability (daya tahan) dan tangibility-nya 

(wujud) dapat diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu : 

1. Non Durable Goods (barang tidak tahan lama), yaitu : barang 

berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu kali atau beberapa kali 

pemakaian 

2. Durable Goods (barang tahan lama), yaitu : barang berwujud yang 

biasanya tidak habis dalam banyak pemakaian. 

3. Service (jasa), yaitu : merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan 

yang ditawarkan dalam penjualan. 

 

2. Harga (price) 

Adalah penentuan harga yang sangat berpengaruh dalam 

pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, 

serta keputusan konsumen untuk membeli. 
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Menurut Philip Kotler dan Garry Armstrong (2006;58), 

beberapa bentuk penetapan harga diskriminasi antara lain : 

1. Penetapan harga waktu (time pricing) ; dibedakan menurut musim, 

hari atau jam 

2. Penetapan harga segmen pelanggan (customer segment pricing); 

kelompok pelanggan yang berbeda ditetapkan harga yang berbeda 

untuk produk atau jasa yang sama. 

3. Penetapan harga bentuk produk (product form pricing) ; versi-versi 

produk yang berbeda-beda tetapi tidak proporsional dengan 

biayanya. 

4. Penetapan harga lokasi (location pricing); ditempat yang berbeda, 

produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda. 

5. Penetapan harga citra (image pricing); menetapkan harga berbeda 

untuk produk yang sama berdasarkan perbedaan ciri. 

Keputusan tentang harga harus dikoordinasikan dengan 

keputusan akan produk, distribusi dan promosi untuk membentuk suatu 

program pemasaran yang efektif. Keputusan tentang variabel-variabel 

lain dalam bauran pemasaran dapat mempengaruhi keputusan tentang 

harga dan juga sebaliknya. 

 

3. Tempat / Saluran Distribusi (place) 

Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran 

produk melalui saluran distribusi yang tepat.Definisi untuk tempat yang 

diberikan oleh Philip Kotler (2002;400) adalah:  

“Place includes company activities that the make product 
available to target consumers”.  
 

Tempat merupakan variabel bauran pemasaran yang 

berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pendistribusian produk 

atau jasa agar sampai kepada konsumen sasaran pada tempat dan waktu 

yang tepat. Adapun variabel-variabel tempat menurut Philip Kotler 

(2002;409) antara lain : 
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1. Location, lokasi pada konteks ini adalah tempat dimana orang atau 

fasilitas berada untuk menghasilkan atau menyediakan barang atau 

jasa. 

2. Accessibility,tempat penyaluran jasa dari produsen ke konsumen ini 

harus mudah dicapai oleh pihak yang berkepentingan. 

3. Distribution Channels, saluran pemasaran dapat dikarakteristikkan 

dengan jumlah tingkat saluran, setiap perantara yang menjalankan 

pekerjaan tertentu untuk mengalihkan produk dan kepemilikannya 

agar lebih mendekati konsumen akhir tersebut sebagai tingkat 

saluran. 

4. Distribution Coverage, cakupan distribusi perlu diperhatikan dan 

dapat menjalankan semua target atau belum.  

 

4. Promosi (promotion) 

Adalah program komunikasi untuk menginformasikan, 

mempengaruhi atau untuk meningkatkan produk atau jasa tersebut. 

Menurut Basu Swastha DH dan Irawan (2003;49) dalam 

bukunya “Manajemen Pemasaran Modern”, adalah : 

“Promosi adalah Arus informasi atau persuasi satu arah 
yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi 
kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 
pemasaran.” 

 
Ada empat tujuan menurut Basu Swastha DH dan Irawan 

(2003:347) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran Modern”, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Advertising (pengiklanan),merupakan semua bentuk non personal 

dan promosi ide, barang dan jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan 

mendapat bayaran. 

2. Personal Selling (penjualan pribadi) interaksi langsung anatara satu 

atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan.dapat 

berupa persentasi penjualan, pameran perdagangan dan program 

intensif. 
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3. Sales promotion (promosi penjualan) merupakan program jangka 

pendek untuk mendorong keinginan, untuk mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa. 

4. Public relation (hubungan masyarakat) merupakan suatu usaha 

untuk membangun hubungan baik dengan publik melalui publisitas 

yang mendukung, menciptakan, dan mempertahankan citra 

perusahaan yang positif, serta menangani berbagai isu, cerita dan 

kejadian yang dapat merugikan perusahaan.     

 

5. Orang (people) 

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa maka people yang 

berfungsi sebagai service provider sangat mempengaruhi kualitas jasa 

yang diberikan, keputusan dalam people ini berarti sehubungan dengan 

seleksi, training, motivasi dan manajemen sumber daya manusia.   

Menurut Philip Kotler (2002;431) ada dua kelompok yang 

mempengaruhi yaitu : 

1. Service personal 

Terdiri dari karyawan yang terlibat di dalam penyediaan jasa, pada 

jasa service personal sangat penting karena melalui mereka kesan 

dari perusahaan dimata pelanggannya bisa berubah menjadi lebih 

baik atau memuaskan, atau biasa saja mengecewakan. Oleh karena 

itu service personal dituntut untuk melakukan peranan ganda, yaitu 

selain berperan dalam pengolahan jasa juga berpartisipasi menjadi 

salesman bagi perusahaan. Untuk bekerja sama dalam menjamin 

kepuasan pelanggan konsumen memandang kualitas jasa yang 

diberikan oleh service personal dari dua hal yaitu: 

(a) Kualitas secara teknis : merupakan apa yang konsumen terima 

dalam interaksinya dengan perusahaan jasa, seperti makanan 

dari sebuah rumah makan. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

ukuran tujuan perusahaan jasa yang menjadi elemen penilaian 

konsumen terhadap jasa tersebut. 
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(b) Kualitas secara fungsional : Merupakan bagaimana elemen-

elemen teknis dari jasa disampaikan kepada konsumen.  

Berdasarkan hubungannya, service personal dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu, yang mengadakan hubungan 

dengan konsumen (contact personal) dan yang tidak berhubungan 

dengan langsung konsumen. Service personal ini mungkin tidak 

dapat terlihat pada saat konsumen mengadakan pembelian dan 

mengkonsumsi jasa. 

2. Customer 

Disamping service personal, faktor lain yang mempengaruhi 

pemasaran jasa adalah hubungan antar pelanggan, karena persepsi 

pelanggan terhadap perusahaan dipengaruhi oleh pelanggan yang 

lain. Bila persepsi dari pelanggan terhadap perusahaan baik, maka 

secara otomatis akan terbentuk sarana promosi yang termurah tapi 

cukup efektif bagi perusahaan, yaitu : word of mouth promotion.     

 

6. Bukti Fisik ( physical evidence) 

Bukti fisik ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung 

terjadinya pembelian dan juga membangun kesan tentang jasa yang 

ditawarkan perusahaan dalam benak konsumen. Hal ini sangat penting 

karena dalam produk jasa, konsumen harus datang sendiri ketempat 

pemberian jasa tersebut.  

Menurut Buchari Alma (2004;72) ada dua jenis physical 

evidence  yang dapat dibedakan dalam perusahaan jasa, yaitu : 

1. Peripheral Evidence, merupakan bentuk dari physical evidance yang 

dimiliki konsumen karena secara otomatis merupakan bagian dari 

pembelian jasa tersebut dengan tujuan mengatasi sifat jasa intensible 

seperti : Postcard. 

2. Essential Evidence, berbeda dengan Peripheral Evidence. Essential 

Evidence tidak dapat dimiliki oleh pelanggannya. Bentuknya dapat 
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berupa penampilan Background (layar) yang digunakan alat-alat dan 

lainnya .   

Physical evidence merupakan aspek fisik yang dapat menciptakan 

suatu lingkungan yang menunjang terjadinya transaksi penjualan serta 

dapat menambah kesan produk perusahaan yang terdiri dari elemen 

lingkungan fisik/furnishing, lay out, tingkat keributan, dan faciliating 

goods yang digunakan untuk penyediaan jasa. 

 

7. Proses (process) 

Berkaitan dengan cara bagaimana produk atau jasa tersebut 

disampaikan kepada konsumen. Hal ini meliputi kebijaksanaan dan 

prosedur yang digunakan. Tingkat mekanisasi yang bisa digunakan, dan 

sistem tunggu. Bangunan pemasaran yang terbentuk dari variabel-

variabel tersebut tetap dilingkupi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di 

luar perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus merencanakan dan 

mengkombinasikan ke semua variabel tersebut dalam proporsi yang 

tepat sehingga strategi dan program pemasarannya sesuai dengan 

lingkungan perusahaannya, dapat memuaskan pasar sasaran dan tetap 

sejalan dengan sasaran perusahaan. 

Proses juga merupakan gabungan semua aktivitas. Umumnya 

terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal 

rutin dimana jasa tersebut dihasilkan dan disampaikan kepada para 

konsumen.  

Menurut Basu Swastha dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Pemasaran Modern”, proses dapat dibedakan dalam dua 

cara yaitu sebagai berikut: 

1. Complexity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan 

tahap-tahap dalam proses. 

2. Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam 

langkah atau tahap proses. 
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Sehubungan dengan dua cara tersebut terdapat empat pilihan 

yang dapat dipilih oleh para marketer yaitu: 

1. Reduced Divergence, dalam hal ini berarti terjadi pengurangan 

biaya peningkatan dan produktivitas dan kemudahan distribusi. 

2. Increased Divergence,  berarti memperbanyak kustomisasi dan 

fleksibilitas dalam prodsuksi yang dapat menimbulkan naiknya 

harga. 

3. Reduced Complexity, berarti cenderung terspesialisasi. 

4. Increased Complexity, berarti lebih cenderung ke Penetrasi pasar 

dengan cara menambah pelayanan-pelayanan yang diberikan. 

 

2.2.5 Prinsip-prinsip kualitas jasa / Mutu Jasa 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang 

kondusif bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan 

harus mampu memenuhi enam prinsip utama yang berlaku baik bagi 

perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut 

sangat bermanfaat dalam penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan 

dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. Enam prinsip 

pokok tersebut meliputi : 

1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen 

dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak, maka usaha untuk 

meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan 

operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-

aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut 

meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik 
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implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam 

implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan 

kualitas yang digunakan dalam menggerakkan perusahaan untuk 

mencapai visinya. 

4. Pengulangan 

Proses pengulangan merupakan salah satu alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini 

merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian dan 

konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan 

karyawan, pelanggan dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti 

pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-

lain. 

6. Penghargaan dan pengakuan  

Hal ini merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi 

kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi 

penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan 

setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan 

konstribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. 

 

2.3 Pelayanan Pelanggan 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Pelanggan 

Pada dasarnya pengertian pelayanan pelanggan adalah suatu aktifitas 

yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelayanan 

pelanggan juga dapat merupakan suatu alat komunikasi dimana atas dasar 

ini, perusahaan-perusahaan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan pelanggan 
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serta melayani keluhan-keluhannya sehingga pada akhirnya dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut. 

Menurut Adrian Payne yang dialih bahasakan oleh Fandy 

Tjiptono (2003;219) dalam bukunya  The Essence of Service Marketing 

adalah :  

“Pelayanan pelanggan adalah segala kegiatan yang dibutuhkan 
untuk menerima, memproses, menyampaikan dan memenuhi 
pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap tindakan 
yang mengandung kekeliruan.” 
 

Demi kepuasan pelanggan diperlukan suatu pengembangan strategi 

yang diarahkan kepada pelanggan. Meningkatkan jasa tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang perlu mendapat perhatian. 

Fandy Tjiptono (2003; 88) dalam bukunya Manajemen Jasa 

mengemukakan beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dalam 

meningkatkan pelayanan, yaitu : 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. 

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik 

kepada pelanggannya, untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan 

utama kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu 

langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan riset untuk 

mengidentifikasikan determinan jasa ynag paling penting bagi pasar 

sasaran. Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang 

diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan 

determinan-determinan tersebut. 

2. Mengelola harapan pelanggan. 

Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. 

Hal seperti ini dapat menjadi boomerang bagi perusahaan karena 

semakin banyak janji yang diberikan maka semakin besar pula harapan 

pelanggan (bahkan bisa menjurus menjadi tidak realistis) yang pada 

gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan 
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pelanggan oleh perusahaan, oleh karena itu ada suatu hal yang dapat 

dijadikan pedoman yaitu “jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan 

, tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan.” 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa. 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu jasa 

merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya 

barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta. Fakta 

Tangibles yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas dari sudut 

pandang perusahaan jasa, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang 

dipandang pelanggan sebagai indikator seperti apa yang akan diberikan 

(post service evaluation), bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas 

fisik jasa (seperti gedung, kendaraan dan sebagainya) penampilan 

pemberian jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk 

memberikan jasa, laporan keuangan dan logo perusahaan. 

4. Mendidik  konsumen tentang jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya 

yang sangat positif dalam menyimpulkan kualitas jasa. Pelanggan yang 

lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 

karena itu kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. 

5. Mengembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan 

kualitas secara terus menerus, budaya kualitas terdiri dari dari filosofi, 

keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang 

meningkatkan kualitas agar dapat terciptanya budaya kualitas yang baik 

dan dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. 

6. Menciptakan automatic quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan  kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun 

demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi 
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perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama untuk 

menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan  manusia dan bagian 

yang memerlukan otomatisasi, perlu dihindari adanya otomatisasi yang 

mencangkup keseluruhan jasa. 

7. Menindaklanjuti jasa 

Menindak lanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek –aspek jasa 

yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untul 

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. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang 

menggunakan berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk 

mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna 

mendukung pengambilan keputusan, informasi yang dibutuhkan 

mencangkup segala aspek yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif 

dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai 

perusahaan dan pelanggan. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip Pelayanan Pelanggan 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan ligkungan yang 

kondusif bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan 

harus mampu memenuhi enam prinsip utama yang berlaku bagi paerusahaan 

manufactur maupun perusahaan jasa, keenam prinsip tersebut sangat 

bermanfaat dalam  membentuk dan memepertahankan lingkungan yang 

tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara 

berkesinambungan dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan 

pelanggan. Enam prinsip pokok tersebut meliputi (Walking dalam Schving 

dan Christoper, 1993) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2003;75) dalam 

bukunya Manajemen Jasa adalah sebagai berikut : 
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1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dari komitmen 

dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya, tanpa adanya 

kepemimpinan dari manajemen puncak maka usaha untuk meningkatkan 

kualitasnya hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua karyawan perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan 

operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-

aspek  yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut 

meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik 

implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam 

implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan  

Proses perencanaan strategi harus mencangkup pengukuran dan tujuan 

kualitas yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk 

mencapai visinya. 

4. Pengulangan 

Proses pengulangan merupakan satu-satunya alat yang paling efektif 

bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini 

merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang 

konstan dan terus menerus untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan, komunikasi harus dilakukan dengan 

karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemasok, pemerintah, 

masyarakat umum dan sebagainya. 

6. Penghargaan dan pengakuan (total human reward) 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 

implementasi stategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik 

perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui, dengan 
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demikian dapat meningkatkan motivasi, modal kerja. Rasa bangga dan 

rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada dasarnya 

dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan dan bagi 

pelanggan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


