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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Sebelum kita memahami apa itu manajemen pemasaran, kita sebaiknya 

meninjau terlebih dahulu pengertian manajemen itu sendiri. Manajemen berasal 

dari bahasa Inggris yakni dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan uraian dan fungsi-fungsi 

manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen 

pada umumnya walaupun definisi itu beragam bunyinya, akan tetapi pada 

pokoknya unsur-unsur yang ada didalamnya adalah sama, diantaranya adalah: 

L. Draft Richard (2002:8) mendefinsikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen adalah pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang 

efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi” 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

efektitivitas yang harus dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin melalui 

keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian. 

Abdul Halim, Achmad Tjahyono, Muh. Fakhri Husein (2000: 6) 

mendefinisikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain, 
definisi yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta 
pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan 
organisasi” 
 
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen selain 

merupakan aktivitas dalam mengkoordinasikan proses perencanaan, 
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pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian, manajemen juga merupakan 

suatu seni dalam mengkoordinasikan proses dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 

2.2 Pengertian Pemasaran 

Pengertian tentang pemasaran akan diuraikan sehubungan dengan tujuan 

dari kegiatan pemasaran yaitu untuk memuaskan serta memenuhi kebutuhan 

manusia akan barang ataupun jasa. Pemasaran memegang peranan penting dalam 

perusahaan karena dalam pelaksanaannya berhubungan langsung dengan 

konsumen serta lingkungan luar perusahaan lainnya. Berikut ini akan 

dikemukakan beberapa pengertian pemasaran menurut para ahli: 

Definisi pemasaran menurut William J. Stanton, Michael J. Etzel, dan 

Bruce J. Walker (2003 : 3 ) :  

“Marketing is total system of business designed to plan, price, promote, 

and distribute want satisfaying products to target markets to achieve 

organizational objective” 

Definisi ini mengandung arti : 

“Pemasaran adalah suatu system total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai sasaran serta tujuan organisasi” 

Definisi pemasaran menurut Djaslim Saladin (2002: 8) 

“Pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan langganan melalui proses pertukaran” 

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa 

marketing berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan suatu produk dan 

dinilai melalui suatu kegiatan usaha, seperti menemukan apa yang kita butuhkan 

dan inginkan oleh konsumen, mengembangkan, dan merencanakan barang dan 

jasa yang dapat dipenuhi kebutuhan tersebut serta memenuhi kebutuhan tersebut, 

dan kemudian menetapkan harga promosi dan saluran distribusi yang terbaik bagi 

produk tersebut atau yang telah dikenal dengan bauran pemasaran (marketing 

mix). 
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2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Definisi manajemen pemasaran menurut Philip kotler yang 

dialihbahasakan oleh Hendra Teguh, Ranny A. Rusli, dan Benyamin Molan 

(2002: 9) : 

“Manajemen pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan 
pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran 
gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi” 
 

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

pemasaran adalah suatu proses yang saling terkait antara perencanaan dan 

pelaksanaan apa yang telah dipikirkan dan ditetapkan dalam penyaluran suatu 

gagasan, barang dan jasa untuk dapat mencapai tujuan antara pihak-pihak yang 

saling membutuhkan didalamnya. 

 

2.4 Bauran Pemasaran dan Elemennya 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang diperlukan dalam 

melaksanakan strategi pemasaran, agar strategi pemasaran yang telah ditetapkan 

dapat berjalan dengan baik. Bauran pemasaran pada produk barang yang kita 

kenal selama ini berbeda dengan bauran pemasaran untuk produk jasa, hal ini 

terkait dengan perbedaan karakteristik barang dan jasa. Menurut Kotler (2001: 

18) bauran pemasaran untuk produk mencakup 4P; Product, Price, Place and 

Promotion. Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi (2001: 58), keempat hal 

tersebut dirasa kurang, maka para ahli menambahkan tiga unsur lagi yaitu People, 

Process, and Physical Evidence. 

Sedangkan menurut Kotler , yang diterjemahkan oleh Drs. Benyamin 

Molan (2002: 18), bauran pemasaran merupakan:  

“Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran” 
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Menurut Rambat Lupiyoadi (2001: 58), mengenai elemen-elemen bauran 

pemasaran ialah: 

“Ke-7 elemen-elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain 

sehingga bila salah satu pengorganisasiannya tidak tepat, maka akan 

mempengaruhi strategi pemasaran secara keseluruhan” 

 

Adapun pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah: 

1. Product (Produk) 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah 

nilai manfaat kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah 

konsumen tidak hanya membeli produk dari produk itu saja, tetapi benefit dan 

volume dari produk tersebut. 

 

2. Price (Harga) 

Merupakan sejumlah uang yang ditagihkan untuk sesuatu produk atau jasa, 

jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat, memiliki atau 

menggunakan produk atau jasa. Yang paling penting dalam penentuan harga 

adalah harus konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. 

3. Place (Tempat) 

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. Promotion (Promosi) 

Merupakan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

memperkenalkan serta mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. 

Promosi juga merupakan usaha untuk menyampaikan informasi mengenai 

produk/jasa perusahaan kepada konsumen dengan tujuan untuk menciptakan 

permintaan. Adapun promosi meliputi; iklan, promosi penjualan, humas, 

penjualan personal, dan penjualan langsung. 
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    5. People (Orang) 

Merupakan tipe kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam 

pembelian jasa, maka orang yang berfungsi sebagai service provider sangatlah 

mempengaruhi kualitas jasa yagn diberikan. 

   6. Process (Proses) 

Gabungan semua aktivitas yang umumnya terdiri dari prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal rutin, dimana jasa dihasilkan dan 

disampaikan pada konsumen/pelanggan. 

  7. Physical Evidence (Bukti fisik) 

Adalah lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat 

penyedia jasa dan konsumen berinteraksi, ditambah elemen tangible apa saja 

yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu. 

Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi dua tipe: 

a. Bukti penting (Essential evidence). Mempresentasikan keputusan kunci 

yang dibuat penyediaan jasa tentang desain dan layout suatu bangunan, 

tipe pesawat yang digunakan sebuah perusahaan penerbangan, suasana 

ruang tunggu dokter (dilengkapi dengan berbagai piaham prestasi atau 

ijazah pendidikan yang diraih), dan sebagainya. 

b. Peripheral evidence. Memiliki nilai independen yang nyata tetapi 

menambah tangibilitas pada nilai yang disediakan produk jasa. Contohnya 

tiket kereta, menjadi tanda hak untuk memanfaatkan jasa disuatu waktu 

kemudian. 

 

2.5 Jasa 

2.5.1 Pengertian Jasa 

Pengertian jasa menurut Djaslim Saladin (2002: 134), jasa adalah: 

“ A service is any act or performance that one party can offer to another 

is essentially intangible and does not result in the ownership pf anything. 

Its production may or may or not be tied to a physical product.” 
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Berdasarkan definisi tersebut, maka jasa adalah : 
 “Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak lain dan 
pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan 
sesuatu. Proses produksinya mungkin dan mungkin juga tidak dikaitkan 
dengan suatu produk fisik” 
 
 

2.5.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2000: 429), jasa memiliki empat karakteristik utama 

yang saling mempengaruhui rancangan program pemasarannya, yaitu: 

1. Tidak berwujud (Intangible) 

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, karena tidak dapat 

dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Bila 

pelanggan membeli jasa, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan 

atau menyewa jasa tersebut. Oleh karena itu mengurangi 

ketidakpastian, para pelanggan harus memperhatikan tanda-tanda atau 

bukti kualitas jasa tersebut. Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa 

dari tempat (place), orang (people), peralatan (equipment), dan 

komunikasi (communication material), simbol-simbol (symbol), dan 

harga (price) yang mereka amati. Oleh karena itu menjadi tugas 

penyedia jasa untuk membuktikan atau menyatakan yang tidak nyata 

guna meningkatkan kepercayaan dari pembelinya. 

2. Tidak terpisahkan (Inseparibility) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

jasa, keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa tersebut. 

3. Berubah-ubah (Variability) 

Jasa sangat bervariasi baik bentuk, kuantitas, dan jenisnya tergantung 

pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor 

yang menyebabkan variasi kualitas jasa, yaitu: 

a. Kerjasama/partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa 
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b. Moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan 

c. Beban kerja perusahaan 

Para pembeli jasa yang peduli terhadap variasi ini seringkali meminta 

pendapata orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia 

jasa. 

4. Daya tahan (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama, dan tidak dapat disimpan. 

Oleh karena sifatnya tidak dapat disimpan dapat menjadi masalah bila 

permintaannya tidak teratur. Penyedia jasa harus mengusahakan 

terciptanya suatu kesesuaian antara permintaan dan penawaran. 

Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut 

akan berlalu begitu saja. 

 

2.5.3 Kategori Jasa 

5 macam kelompok penawaran menurut Kotler (2000: 428): 

1. Barang nyata murni (A pure tangible good) 

Disini penawaran hanya meliputi suatu barang yang dapat dilihat 

seperti; sabun, pasta gigi, garam. Tidak terdapat jasa yang 

mendampingi produk tersebut. 

2. Barang nyata dengan jasa tambahan (A tangible good with 

accompanying service) 

Disini penawaran terdiri dari barang nyata yang didampingi oleh satu 

atau lebih jasa untuk mempertebal daya tarik konsumen. Contohnya: 

Pada perusahaan telepon genggam yang menjual barangnya disertai 

dengan jaminan, apabila ada kerusakan selama jangka waktu tertentu 

akan diberikan penjelasan mengenai penggunaan dan perawatan yang 

tepat. 

3. Jasa campuran (A hybrid) 

Penawaran melalui bagian yang seimbang atau sama antara barang 

berwujud atau jasa. Contohnya: Restoran yang didukung baik oleh 

makanan dan jasa pelayanan yang disediakan. 



 15 

4. Jasa utama disertai oleh barang dan jasa tambahan (A major service 

with accompanying minor good and service) 

Disini penawaran terdiri dari sebuah jasa lainnya atau barang 

pendukung. Contohnya: Penumpang pesawat terbang membeli jasa 

transportasi udara termasuk didalamnya makanan, minuman, majalah. 

5. Murni jasa (A pure service) 

Disini penawaran terdiri dari sebuah jasa. Contohnya: Jasa pelayanan 

kecantikan dan kesehatan. 

2.5.4 Unsur-unsur Jasa 

Menurut Rambat Lupiyoadi (2001; 148), ada lima penentu kualitas jasa. 

Kelimanya disajikan secara berurutan berdasarkan nilai pentingnya: 

1. Reliability (Kehandalan) 

Adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan 

terpercaya dan akurat. 

2. Responsiveness (Daya tanggap) 

Adalah kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa 

dengan cepat. 

3. Assurance (Jaminan) 

Adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan kepercayaan serta keyakinan para konsumen/pelanggan. 

4. Empathy (Empati) 

Adalah kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi 

pelanggan. 

5. Tangibles (Bukti langsung) 

Adalah kemampuan fisik, peralatan, personil dan materi komunikasi. 

 

2.5.5 Klasifikasi Jasa 

Ada banyak dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan jasa. 

Menurut Lovelock, Evan and Berman yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2000: 

8), ada 7 cara mengklasifikasikan jasa, yaitu: 
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1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dibedakan menjadi jasa konsumen 

akhir dan jasa konsumen organisasional. Ada kesamaan antara kedua 

segmen pasar tersebut dalam pembelian jasa, baik konsumen akhir 

maupun konsumen organisasional sama-sama melalui proses 

pengambilan keputusan, meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembeliannya berbeda. 

2. Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dibedakan menjadi 3 

macam: 

a. Rented goods service 

Konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula. 

Contoh: Rental vcd, dvd, dan lain-lain. 

b. Owned goods service 

Produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan, 

ditingkatkan dan dipelihara perusahaan jasa. Contoh: Reparasi 

telepon genggam, mobil, motor, dan lain-lain. 

c. Non goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intangible ditawarkan pada pelanggan. Contoh: Supor, baby sitter, 

dosen, dan lain-lain. 

3. Keterampilan penyedia jasa 

Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dalam proses 

operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih 

penyedia jasa. 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dibagi menjadi: commercial 

service atau profit service (contoh: penerbangan, bank, dan jasa parcel) 
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dan non profit service (contoh; panti asuhan, perpustakaan, dan lain-

lain). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi: regulated service 

(contoh: angkutan umum, perbankan) dan non regulated service 

(contoh: makelar, katering, dan pengecatan rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan hal ini, jasa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

a. Equipment based service 

Untuk perusahaan yang bersifat equipment based service biasanya 

mengandalkan penggunaan mesin dan peralatan canggih yang 

dapat dikendalikan. Contohnya: Jasa cuci mobil, jasa sambungan 

telepon jarak jauh, dan lain-lain. 

b. People based service 

People based service ini masih dapat dikelompokkan menjadi 

kategori tidak terampil dan pekerja profesional. 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dibagi menjadi high-

contact service (contoh: Universitas, bank) dan low-contact service 

(contoh: Bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggan 

tinggi, maka keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan 

oleh perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak (contoh: 

keramahan, sopan santun, komunikatif, dan lain-lain). 

2.6 Kepuasan Pelanggan 

2.6.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Menurut Day (dalam Tse dan Wilton, 1998) yang dikutip oleh Fandy 

Tjiptono (2001: 146) menyatakan bahwa: 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidakpuasan/diskonfirmasi yang dirasakan 
antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya” 
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Menurut Engel, et al (1990) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2001: 

146) mengungkapkan bahwa: 

“Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil 

(outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan” 

Menurut Philip Kotler (1994) yang dikuitp oleh Fandy Tjiptono (2001: 

147) menyatakan bahwa: 

“Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang dalam 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya” 

Harapan konsumen dibentuk berdasarkan pengalaman pribadi, teman-

teman dan juga dari komunikasi yang disampaikan lewat iklan, brosur, atau 

dengan harapan mereka. Apabila jasa yang mereka rasakan jauh berbeda dibawah 

jasa yang mereka harapkan, diasumsikan bahwa konsumen belum terpuaskan. 

Untuk itu perusahaan harus memberikan jasa melebihi harapan mereka agar 

perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang unggul dibandingkan para pesaing. 

 

2.6.2 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Philip Kotler seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2001: 

148-150) ada beberapa metode yang dapat dipergunakan perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan 

mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang 

diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah dijangkau atau 

sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu komentar (yang bisa 

diisi langsung atau yang bisa dikirimkan via pos kepada perusahaan), 

menyediakan saluran telepon khusus (customer hot line), dan lain-lain. 

Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide 
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baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkan untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap 

terhadap setiap masalah yang timbul. 

2. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, 

maupun wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggan. 

3. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai 

pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing, lalu 

ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

4. Lost customer analysis 

Metode ini sedikit unik dimana perusahaan berusaha menghubungi 

para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok. Yang diharapkan adalah akah diperolehnya informasi 

penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi 

perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 

2.6.3 Hubungan Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

Menurut Philip B. Cosby yang dikutip oleh Drs. H. Oka A. Yoeti (2000: 

59) menyatakan: 

”Bahwa pelanggan patut mendapatkan atau memperoleh barang 
yang pernah kita janjikan. Dalam bentuk apapun, barang apa saja 
yang kita hasilkan dan pelayanan apa yang dapat kita berikan, kita 
harus melaksanakan yang terbaik untuk pelanggan” 



 20 

 
Suatu kepuasan akan dirasakan oleh pelanggan bila mereka menerima 

produk atau jasa sekurangnya sama atau sesuai dengan yang diharapkan dan 

apabila produk atau jasa berada di bawah harapan konsumen, maka akan terjadi 

suatu ketidakpuasan. 

Pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Pelanggan yang baik memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang 

hubungan ini dapat memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan sehingga kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang telah memberikan kualitas pelayanan 

yang memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


