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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pemasaran dan Manajemen 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Dalam sebuah perusahaan, peran pemasaran merupakan kegiatan yang 

sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan itu sendiri, yang 

paling mendasar dari kegiatan pemasaran adalah kegiatan bagaimana pemenuhan 

atas kebutuhan dan keinginan manusia agar mereka merasa puas. 

 Untuk melihat lebih jelas mengenai pengertian pemasaran, penulis 

mengutip beberapa pengertian pemasaran seperti tertera di bawah ini: 

 Menurut Philip Kotler yang dialihbahasakan oleh Hendra Teguh, dkk 

dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2001;9) pengertian pemasaran sebagai 

berikut: 

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

 

 Sedangkan pengertian pemasaran menurut Djaslim Saladin (2002;1) 

dalam bukunya Anilisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian adalah 

sebagai berikut: 

“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.” 

 

 Yang dapat berarti bahwa pemasaran merupakan suatu proses perencanaan 

dan menjalankan konsep, harga, promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan indivudu dan 

organisasi. 
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 Dari beberapa pengertian di atas mengandung kesimpulan, yaitu: 

1. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui pertukaran 

2. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan 

harga, promosi, serta mendistribusikan barang dan jasa. 

3. Pemasaran tidak hanya bertujuan memuaskan pelanggan tetapi juga 

mempertahankan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. 

Di samping itu menurut Djaslim Saladin (2002;1) dalam bukunya 

Anilisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian pengertian pemasaran 

mengandung beberapa konsep pokok, diantaranya: 

1. Kebutuhan, adalah suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang 

dirasakan dan disadari. 

2. Keinginan, adalah hasrat untuk memperoleh pemuas-pemuas tertentu untuk 

kebutuhan yang lebih mendalam. 

3. Permintaan, adalah keinginan terhadap produk atau jasa tertentu yang 

didukung oleh suatu kemampuan dan kemauan untuk membeli produk atau 

jasa. 

4. Produk, adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada seseorang untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud.  

5. Pertukaran, adalah penentuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan seseorang dengan cara tertentu. 

Cara untuk memenuhinya, adalah: 

a. Self production (memproduksi sendiri) 

b. Coercion (dengan paksaan) 

c. Begging (memohon) 

d. Exchanges (jual beli atau pertukaran) 

6. Jual-beli, adalah tindakan untuk memperoleh sebuah produk yang diinginkan 

dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. 

Syarat-syarat jual beli, adalah: 

a. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak dimana masing-masing pihak 

mempunyai nilai 
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b. Setiap pihak bebas untuk menerima atau menolak penawaran. 

c. Adanya komunikasi 

d. Ingin dan bersedia melakukan pertukaran. 

7. Transaksi, adalah dasar jual beli, transaksi merupakan pertukaran nilai antara 

dua pihak. 

Transaksi dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Transaksi moneter adalah pertukaran antara barang dengan uang 

b. Transaksi barter adalah pertukaran antara barang dengan barang 

Untuk menghasilkan suatu pertukaran (transaksi), pemasaran menganalisa apa 

yang diharapkan oleh masing-masing pihak untuk diperoleh dan diberikan. 

8. 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. 

9. Pemasar, adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang 

lain dan mau menawarkan sesuatu dengan bernilai sebagai imbalan. 

 
2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka kegiatan dan proses pertukaran 

harus dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat 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 Boyd Walker dan Larreche 

yang dialihbahasakan oleh Imam Nurwaman (2000;18) menyatakan bahwa : 

“Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, 
mengkoordinasi kan dan mengendalikan program-program yang 
mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan distribusi 
dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan 
dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar 
sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.” 
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Menurut Philip Kotler  yang dialihbahasakan oleh Djaslim Saladin 

(2002;4) adalah sebagai berikut: 

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

 Jadi dapat disimpulkan manajemen pemasaran adalah menganalisis, 

merencanakan, mengkordinasikan, penerapan dan pengendalian terhadap program 

yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 
2.1.3 Bauran Pemasaran  

 Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan serangkaian dari variable 

pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan yang digunakan untuk mencapai 

tujuan dalam pasar sasaran. 

Pengertian marketing mix menurut Buchari Alma (2002;162) dalam 

bukunya Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa adalah sebagai berikut: 

“ Marketing mix adalah merupakan strategi mencapur kegiatan-

kegiatan marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil yang paling memuaskan.” 

  Adrian Payne yang dialihbahasakan oleh Fandy Tjiptono (2001;28)  

dalam bukunya The essence of service marketing adalah sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-unsur atau elemen 

internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah 

organisasi.” 

 Menurut Rambat Lupiyoadi (2001;58) dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Jasa Teori dan Praktik secara garis besar, marketing mix terbagi ke 

dalam empat elemen, yaitu: 

1. Produk (Product) 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah 

nilai manfaat kepada konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja 
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tetapi membeli benefit dan value dari produk tersebut yang disebut “the offer” 

terutama pada produk jasa yang kita kenal menimbulkan beralihnya 

kepemilikan dari konsumen. 

2. Harga (Pricing) 

Strategi penentuan harga dalam pembelian value kepada konsumen dan 

mempengaruhi image produk serta keputusan konsumen untuk 

membeli.pricing juga berhubungan dengan pendapatan dan turut 

mempengaruhi supply atau marketing channels, akan tetapi yang paling 

penting adalah kepuasan dalam pricing harus konsisten dengan strategi 

pemasaran secara keseluruhan. 

3. Tempat (Place) 

Place dalam service merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas 

saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang strategis. 

4. Promosi (Promotion) 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Menurut Rambat Lupiyoadi telah dikemukakan bahwa untuk memasarkan 

produk berupa jasa, ada tiga unsur marketing mix yang sering disebut dengan 

3P, di samping yang telah disebutkan di atas, yaitu: 

5. Sumber Daya Manusia (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. 

6. Proses (Processes) 

Merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal, 

pekerjaan, mekanisme aktivitas dan hal-hal rutin dimana jasa disampaikan 

kepada konsumen. 
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7. Bukti fisik (Physical evidence) 

Merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi 

dengan konsumen. 

 

2.2 Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa  

 Pengertian jasa adalah menurut Djaslim Saladin (2002;89) dalam 

bukunya Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian adalah: 

“Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu.” 

 
 Pengertian jasa menurut Lamb, Hair, Mc Daniel yang dialihbahasakan 

oleh David Octarevia (2001;45) dalam bukunya Pemasaran Buku 1 adalah: 

“Jasa adalah hasil dari usaha penggunaan manusia dan mesin 

terhadap sejumlah orang atau objek.”  

 

2.2.2 Karakteristik Jasa  

 Empat karakteristik jasa menurut Lamb, Hair, Mc Daniel yang 

dialihbahasakan oleh David Octarevia (2001;483) dalam bukunya Pemasaran 

Buku 1 , yaitu: 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Perbedaan dasar antara jasa dan barang adalah jasa tidak berwujud, karena 

tidak berwujud, jasa tidak dapat dipegang, dilihat, didengar, atau dirasakan 

sebagaimana yang terjadi pada barang, jasa tidak dapat disimpan dan pada 

umumnya mudah ditiru. 

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

Barang-barang diproduksi, dijual, dan kemudian dikonsumsi, sebaliknya jasa 

sering dijual, diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan 

kata lain, produksi dan konsumsi merupakan aktivitas yang tidak dapat 

dipisahkan.Tidak dapat terpisahkan berarti karena konsumen harus berada 
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selama produksi jasa berlangsung seperti memotong rambut dan operasi 

(bedah), mereka sesungguhnya terlibat dalam produksi jasa yang mereka beli. 

Tidak terpisahkan juga berarti jasa secara normal tidak diproduksi pada suatu 

lokasi yang terpusat dan dikonsumsi pada lokasi yang berbeda, tidak seperti 

yang terjadi pada kualitas jasa yang dapat diberikan tergantung pada kualitas 

para penyaji jasa. 

3. Beragam (Variability) 

Jasa merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maja tidak ada 

dua jasa yang benar-benar sama, jasa bersifat heterogen karena tergantung 

pada siapa yang menyediakanya, kapan dan dimana jasa tersebut diadakan. 

Karena sifatnya yang bervariasi, perusahaan dapat melakukan tiga langkah 

berikut yang mengarah pada Quality Control, yaitu: 

a. Investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan 

Merekrut pegawai yang baik dan memberikan pelatihan yang baik adalah 

hal yang penting untuk mendapatkan pegawai yang berketerampilan 

tinggi. People (pegawai) sangat penting dalam perusahaan jasa karena 

merupakan motor perusahaan. 

b. Menstandarisasi proses pelaksanaan jasa 

Perusahaan dapat melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa dengan 

membuat service blue print yang menggambarkan proses-proses yang 

harus dilakukan dalam bentuk flowchart (bagan arus) 

Standarisasi ini dapat membantu penyediaan jasa, mengetahui kegagalan 

yang terjadi dan dapat memperbaikinya. 

c. Memonitor kepuasan pelanggan 

Hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah melakukan survey pelanggan atau membuat bagian 

customer service yang dapat menampung saran dan kritik dari konsumen. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Artinya jasa tidak dapat disimpan, dimasukan dalam gedung atau dijadikan 

persediaan, kosongnya kamar hotel atau tempat duduk dalam pesawat terbang 

menyebabkan tidak adanya penghasilan pada hari tersebut. 
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Satu tantangan terpenting dalam industri jasa adalah menemukan cara untuk 

menyesuaikan antara permintaan dan penawaraan, filosofinya adalah sedikit 

pendapatan lebih baik daripada tidak sama sekali sehingga beberapa hotel 

menawarkan diskon harga yang besar untuk hari minggu dan selama masa 

sepi, begitu pula dalam penerbangan menggunakan strategi harga yang sama 

selama bukan masa ramai, perusahaan penyewaan kendaraan, bioskop dan 

restoran juga menggunakan diskon untuk menarik konsumen selama periode 

tertentu. 

 
 Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara jasa dan barang menurut 

Edward W. Wheatley (2002;205), dalam bukunya Manajemen Jasa dan 

Pemasaran Jasa yaitu: 

1. Pembelian jasa, sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi 

2. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat berwujud, 

dapat dilihat, dirasa, memiliki berat, ukuran dan sebagainya. 

3. Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak, jasa dibeli dan dikonsumsi pada 

waktu yang sama 

4. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak disimpan. 

5. Ramalan permintaan dalam marketing barang merupakan masalah, tidak 

demikian halnya dengan marketing jasa, untuk menghadapi masa-masa 

puncak dapat dilatih tenaga khusus. 

6. Adanya masa puncak yang sangat padat merupakan masalah tersendiri bagi 

marketing jasa, pada masa puncak ada kemungkinan layanan yang diberikan 

oleh prosedur sangat minim, misalnya: waktu dipersingkat, agar dapat 

melayani langganan sebanyak mungkin, jika mutu jasanya tidak dikontrol 

maka ini dapat berakibat  negatif  terhadap perusahaan karena banyak 

langganan merasa tidak puas. 

7. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. 

8. Distribusinya bersifat langsung dari prosedur ke konsumen. 
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2.2.3 Klasifikasi Jasa 

 Klasifikasi jasa menurut Lovelock (dalam Evans dan Bermanb, 1990) 

yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2001;8) dalam bukunya Manajemen Jasa 

terdapat tujuh kriteria sebagai berikut: 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segman pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (misalnya jasa akutansi, jasa konsultasi hukum, dan lain-lain). 

2. Tingkat keberwujud 

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 selama jangka waktu tertentu pula, karena kepemilikannya hanya 

dapat menggunakan produk tersebut dan tetap berada pada pihak 

perusahaan yang menyewakanya. 

b. Owned goods service 

Pada owned good service, produk-produk yang memiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya atau dipelihara 

oleh perusahaan jasa. 

c. Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) ditawarkan pada pelanggan. 

3. Keterampilan penyediaan jasa 

Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, 

pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih penyediaan jasa, hal 

inilah yang menyebabkan para professional dapat mengikat para 

pelanggannya. 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa dapat dibagi menjadi commercial service 

atau profit service (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan) 
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5. Regulasi 

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

pialang, angkutan umum, dan perbankan) non regulated service (seperti 

makelar, katering). 

6. Tingkat intensitas karyawan 

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

dikelompokan menjadi dua macam yaitu equipment based service (seperti cuci 

mobil, jasa sambungan telepon jarak jauh dan binatu) dan people based 

service (seperti pelatih jasa akutansi, 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) 

 

2.3 Pelayanan Pelanggan 

2.3.1 Pengertian Pelayanan Pelanggan 

 Pada dasarnya pengertian pelayanan pelanggan adalah suatu aktivitas 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 serta melayani 

keluhan-keluhannya sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan tersebut. 

 Menurut Adrian Payne yang dialihbahasakan oleh Fandy Tjiptono 

(2001;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 menindak lanjuti 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 
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(2001;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 yang 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 pelanggan oleh perusahaan, oleh 

karena itu ada ssatu 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 (pres service expectation) dan seperti apa saja jasa 

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

fasilitas fisik jasa (seperti gedung, kendaraan dan sebagainya) penampilan 

pemberi jasa, perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk memberikan 

jasa, laporan keuangan dan logo perusahaan. 
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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 sostem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas 

secara terus menerus, budaya kualitas terdiri 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 variabilitasi kualitas jasa yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang miliki.meskipun demikian, 

sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi perusahaan perlu 

melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang 

membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan ototmatisasi, 

perlu dihindari adanya otomatisasi yang mencakup keseluruhan jasa. 

7. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa 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. 

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 mencakup segala aspek yaitu data saat 
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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 lingkungan yang kondusif 

bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu 

memenuhi enam prinsip utama yang berlaku bagi perusahaan manufactur maupun 

perusahaan jasa, keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk 

dan mempertahankan 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 (2001;75) dalam bukunya 

Manajemen Jasa adalah sebagai berikut: 

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 mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah prilaku organisasional. Proses ini merupakan 
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suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus 

menerus untuk mencapai tujuan perusahaan. 

5. Kominikasi 

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 strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu 

diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui, dengan 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. 


