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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan konsep kunci keberhasilan suatu bisnis dimana

pemasaran dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan pemenuhan

pelanggan untuk tercapainya, kepuasan memberi dampak positif bagi perusahaan,

di era  persaingan bisnis yang begitu canggih dewasa ini.

Pengertian marketing oleh para ahli dikemukakan berbeda-beda dalam

penyajian dan penekanannya, tetapi semua itu sebenarnya mempunyai pengertian

yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa definisi

mengenai pemasaran yang penulis kutip dari para ahli:

Definisi formal menurut The American Marketing Association dalam

Kotler dan Keller (2012:12)menyebutkan :

”Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,

communicating, delivering, ang exchanging offerings that have value for

customers, clients, partners, and societyat large.”

Berdasarkan definisi di atas mengandung arti bahwa pemasaran adalah

satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan,

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para

pemilik sahamnya.
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Pengertian pemasaran menurut Hermawan Kartajaya (2009:9)adalah

sebagai berikut :

“Marketing is a strategic business discipline that directs the process of

creating, offering, and exchanging value from one initiator to its

stakeholders”

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:6) adalah :

“Marketing is the process by which companies create value for customers

and build strong customer relationship in order to capture value from

customer in return”

Definisi di atas mengandung arti bahwa pemasaran adalah proses dimana

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang

kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari dari pelanggan

sebagai imbalannya.

Berdasarkan ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu

merupakan aktivitas menciptakan, mengkomunikasikan, menawarkan, dan

melakukan pertukaran suatu kelompok atau individu untuk memenuhi kebutuhan

yang diinginkan serta menciptakan nilai kepada para pelanggan dan mengelola

hubungan dengan pelanggan yang akan memberikan manfaat yang baik untuk

perusahaan.

2.1.2 Pelayanan dalam Pemasaran Jasa

Konsep pemasaran memiliki orientasi kepada konsumen, sehingga semua

strategi pemasaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan
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konsumen. Tanpa pemahaman mengenai perilaku konsumen, strategi pemasaran

dengan menggunakan konsep pemasaran tidak akan dapat disusun, sehingga tidak

akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mencapai tujuan

ekonomi perusahaan. Prakteknya, konsep pemasaran mengalami perkembangan

yang demikian pesat, seiring dengan semakin majunya teknologi, tingkat

kehidupan masyarakat, dan lingkungan yang semakin dinamis.

Pemasaran dapat dibagi menjadi dua bidang utama dari pemasaran barang

(yang mencakup pemasaran barang-barang konsumen yang bergerak cepat dan

barang-barang) dan pemasaran jasa.Perusahaan dalam bidang jasa atau pelayanan

juga menerapkan konsep pemasaran yang disebut pemasaran jasa. Menurut

Lovelock (2011) mengemukakan bahwa :

Services marketing typically refers to both business to consumer (B2C)
and business to business (B2B) services, and includes marketing of
services like telecommunications services, financial services, all types of
hospitality services, car rental services, air travel, health care services
and professional services. Services are economic activities offered by one
party to another.

Pemasaran jasa biasanya mengacu pada kedua bisnis ke konsumen (B2C)

dan bisnis ke bisnis (B2B) jasa, dan termasuk pemasaran layanan seperti layanan

telekomunikasi, jasa keuangan, semua jenis layanan perhotelan, jasa penyewaan

mobil, perjalanan udara, pelayanan kesehatan dan layanan profesional. Layanan

adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler dalam Ratih Huriyati (2006: 355) bahwa

pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji, janji yang dibuat kepada pelanggan

dan harus dijaga.
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Layanan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan lebih atau

kurang berwujud alam yang biasanya, tetapi tidak harus mengambil tempat di

interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan sumber daya fisik atau barang

dan atau sistem penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi untuk masalah

pelanggan".

Jasa (service) yang didefinisikan oleh Kotler dan Amstrong (2008:428)

adalah ”A service is any act of performance that one party can offer to another

that essentially intangible and does not result in the ownership of anything its

production may or may not be tied to physical product”

Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner (2009:3) mendefinisikan jasa

sebagai berikut :

“Service are include all economic activities whose output is not physical
product or construction is generally consumed at the time it is produced
and provides added value in forms(such as convinience, amusement,
timeliness, comfort and health) that are essentially intangible concerns of
its first purchaser”.

Artinya jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan

produk dikonsumsi bersama dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah

(seperti kenikmatan, hiburan, santai dan sehat) bersifat tidak berwujud.

Menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran

(2009:39) klasifikasi jasa dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

1. Hanya benda berwujud (a pure tangible goods), terdiri dari benda

berwujud seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain. Tidak ada produk

pendamping untuk produk tersebut.
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2. Benda berwujud dengan layanan pendamping (a tangible goods with

accompanying service), terdiri dari benda berwujud di damping oleh

satu layanan lebih. Misalnya mobil dan computer, penjualan akan lebih

tergantung pada kualitas dan tersedianya layanan pelanggan yang

mendampingi.

3. Hibrid (a hybrid), terdiri dari bagian yang sama antara produk dan jasa.

Contoh orang-orang menjadi pelanggan restoran karena makanan dan

layanannya.

4. Layanan utama dengan sedikit produk dan layanan pendamping (a

mayor service with accompanying minor goods and service), terdiri

dari layanan utama dengan tambahan atau produk pendukung. Contoh:

penumpang maskapai penerbangan membeli jasa transportasi.

Perjalanan tersebut termasuk beberapa benda berwujud, misalnya

makanan, minuman, tiket, dan majalah maskapai penerbangan.

Layanan tersebut membutuhkan modal insentif untuk realisasinya,

yakni pesawat terbang tetapi hal yang utama adalah layanan.

5. Layanan murni (a pure service), hanya terdiri dari layanan. Contoh:

jasa pengasuhan anak, terapi fisik pijat, dan lain-lain. Jasa ini banyak

macamnya, mulai dari jasa tempat parkir sampai kepada armada

angkutan udara, dari tukang becak sampai bis angkutan antar kota

antar propinsi, dari mess sampai hotel bintang lima dan sebagainya.
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2.2 Pelayanan Pelanggan (Customer Service)

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin sacara

fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pengertian pelayanan menurut Kotler

yang dialihbahasakan oleh Benyamin Molan, dkk (2007:83) adalah setiap

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain,

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun.Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik

sehingga pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen

sendiri.

Pelanggan merupakan kunci keberhasilan dalam usaha

perusahaan.Kegiatan pelayanan pelanggan (customer care) kepada pelanggan

mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan kemudian penjualan. Layanan

dan dukungan kepada pelanggan yang baik dapat meyakinkan pelanggan bahwa

pelanggan akan mendapatkan nilai maksimum dari pembelinya. Sangat

menyedihkan apabila seorang pelanggan yang telah mengeluarkan banyak uang

karena membeli sebuah produk, hanya dapat memanfaatkan sedikit fasilitas atau

potensi produk tersebut.

Definisi pelayanan pelanggan diungkapkan oleh Zeithaml, V.A., M.J.

Bitner, and D.D. Gremler dalam Ratih Huriyati(2006:15), adalah terjadinya

penyerahan, proses dan adanya performa atau kualitas yang dapat dirasakan oleh
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pengguna. Dilihat dari keuntungan pelayanan dan dukungan kepada pelanggan,

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Perusahaan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan

Melalui pelayanan dan dukungan kepada pelanggan, mutu produk dapat

pelanggan lihat dan pahami dengan benar.

b. Pelanggan dapat memperoleh nilai maksimum dari produk

Pelayanan dan dukungan kepada pelanggan yang baik dapat meyakinkan

pelanggan bahwa nilai maksimum dari pembelian produk juga mereka

peroleh.Pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas atau potensi produk

tersebut sesuai dengan kapabilitas yang telah diperkirakan oleh perusahaan

kepada produk itu.

c. Pelayanan dapat memberikan untung (laba) bagi perusahaan

Pelayanan dan dukungan kepada pelanggan yang baik dalam beberapa

kasus dapat memberikan keuntungan (laba) bagi perusahaan.Jumlah

pendapatan dari bidang pelayanan pelanggan mungkin beberapa kali lipat

dari harga jual dasar sehingga memberi keuntungan yang lebih besar.

d. Perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan.

Ada juga keuntungan yang dimaksimalkan perusahaan jika melakukan

pelayanan pelanggan karena perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan

pelanggan.Kerjasama antara pelanggan dan perusahaan memungkinkan

adanya masukan, kritik dan ide yang dapat diolah dan dikembangkan oleh

perusahaan demipemenuhan kebutuhan pelanggan.



17

Ruang lingkup dari pelayanan terhadap pelanggan seperti yang dijabarkan

Zeithaml, V.A., M.J. Bitner, and D.D. Gremler dalam Ratih Huriyati (2006:15),

adalah :

a. Pengetahuan tentang produk dan ketrampilan interpersonal dari karyawan

yang langsung berhadapan dengan pelanggan.

b. Tipe pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan dan persepsi mereka atas

bagaimana sebuah perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terhadap

kualitas.

c. Struktur organisasi dari perusahaan yang bersangkutan yang menentukan

efisiensi pelayanan yang diberikan mulai saat produk dibeli sampai pada

tahap evaluasi pasca pembelian produk.

Pelayanan pelanggan dan kepuasan merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan dimensi dari jasa layanan sesudah penjualan (after sales

service).Tujuan utama servis setelah penjualan inipun pada awalnya adalah

sebagai keharusan dalam mendukung produk tertentu. Produk tersebut  biasanya

yang memerlukan perawatan berkala. Namun kini setelah melihat manfaat dari

penyediaan servis setelah penjualan, maka konsep melayani pelanggan menjadi

semakin populer dan mengintegrasi dalam produk secara menyeluruh.

Seperti telah disinggung diatas bahwa bagian yang paling nyata dari

perkembangan pelayanan pelanggan ini lebih ke wilayah servis atau layanan.

Karena karakteristik intangible dari servis bahwa aspek pelayanan pelanggan akan

meningkatkan dampak dari servis itu sendiri. Sebagian besar perkembangan

aktivitas pelayanan pelanggan selalu dihubungkan dengan perbaikan
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kualitas.Manifestasi dari situasi ini sering diwujudkan melalui program-program

promosi untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan.

Pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan harus melampaui seluruh

aspek yang ada dalam pemasaran. Baik itu dalam pasar industri, pasar konsumen

maupun industri lainnya. Walau bagaimanapun, wilayah pemasaran iklan (service

marketing) yang kebanyakan kemajuan dan perhatiannya diberikan kepada

pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan.

2.2.1 Total Quality Service (Kualitas Pelayanan Total)

Menurut Tjiptono (2008:56) total quality dapat didefinisikan sebagai :

“Sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan

karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk

memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat

memenuhi dan melebihi kebutuhan, dan harapan pelanggan. Strategi ini dapat

dilihat pada gambar 2.1

Sumber : Tjiptono (2008:56)

Gambar 2.1 Sistem Total Quality Service
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Keterangan :

Strategi : Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai

posisi dan sasaran organisasi dalam hal layanan pelanggan.

Sistem : Program, prosedur dan sumber daya organisasi yang dirancang untuk

mendorong, menyampaikan dan menilai jasa atau layanan yang nyaman dan

berkualitas bagi pelanggan.

Sumber Daya Manusia : Karyawan di semua posisi yang memilki kapasitas

dan hasrat untuk responsive terhadap kebutuhan pelanggan.

Tujuan Keseluruhan : Mewujudkan kepuasan pelanggan, memberikan

tanggung jawab kepada setiap orang, dan melakukan perbaikan

berkesinambungan. Total Quality Service berfokus pada lima bidang berikut :

1. Fokus Pada Pelanggan.

Identifikasi pelanggan (internal, eksternal dan atau perantara) merupakan

proritas utama.Apabila ini sudah dilakukan maka langkah selanjutnya

adalah mengidentifikasikan kebutuhan, keinginan, dan harapan

mereka.Kemudian perlu dirancang sistem yang bisa memberikan jasa

tertentu yang memenuhi tuntutan tersebut.Selain itu, organisasi juga wajib

menjalin hubungan kemitraan dengan para pemasok kunci atas dasar win-

win solution.

2. Keterlibatan Total

Keterlibatan total mengandung arti komitmen total. Manajemen harus

memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua karyawan dan

menunjukkan kualitas kepemimpinan yang bisa memberikan inspirasi
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positif (lewat partisipasi aktif dan tindakan nyata) bagi organisasi yang

dipimpinnya.Manajemen juga secara aktual harus melaksanakan pekerjaan

yang bersangkutan. Mendeglasikan tanggung jawab dan wewenang

penyempurnaan proses kerja, kepada manajemen juga dituntut untuk

memberdayakan para karyawannya. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang

konduktif dan mendukung tim kerja multidisipliner dan lintas fungsional

agar dapat berperan aktif dalam merancang dan memperbaiki produk, jasa,

proses, sistem, dan lingkungan perusahaan.

3. Pengukuran

Dalam hal ini kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran-ukuran dasar,

baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan pelanggan

4. Dukungan Sistematis

Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola kualitas dengan cara :

a. Membangun infra struktur kualitas yang dikaitkan dengan Struktur

manajemen internal.

b. Menghubungkan kualitas dengan sistem manajemen yang ada

seperti : (1) Perencanaan strategi ; (2) Manajemen kinerja ; (3)

Pengakuan, penghargaan, dan promosi karyawan ; (4) Komunikasi.

5. Perbaikan Berkesinambungan

Setiap orang bertanggung jawab untuk : (1) Memandang semua pekerjaan

sebagai suatu proses ; (2) Mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan,

dan harapan pelanggan ; (3) Melakukan perbaikan incremental ; (4)
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Mengurangi waktu siklus ; (5) Mendorong dan dengan senang hati

menerima umpan balik, tanpa rasa takut dan kuatir.

2.2.2 Kualitas Pelayanan Pelanggan

Pelayanan yang baik merupakan salah satu syaratkesuksesan perusahaan

jasa. Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satukomponen yang perlu

diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh untuk mendatangkan

konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan pelanggan lama untuk

berpindah ke perusahaan lain. Meningkatnya jumlah pesaing akan menyebabkan

alternatif pilihan bagi konsumen untuk menjatuhkan pilihan. Hal ini akan semakin

membuat semakin sulit untuk mempertahankankonsumen lama, karenanya

kualitas layanan harus ditingkatkan semaksimalmungkin.

Pengertian kualitas pelayanan menurut Wyckop yang dikutip oleh Fandy

Tjiptono (2008:59) mengemukakan bahwa :

“Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai dengan ekspetasi pelanggan.Kualitas pelayanan
bisa diwujudkan melalui pemenuhan dan keinginan pelanggan serta
ketepatan penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan”.

Parasuraman dalam Rambat Lupioadi dan A. Hamdani (2008:180)

mengemukakan bahwa :

“Kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat
suatu pelayanan yang baik, kualitas pelayanan (service quality) sebagai
hasil persepsi dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja
aktual pelayanan”.
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas

pelayanan adalah suatu tingkat keunggulan yang dirasakan seseorang terhadap

suatu jasa yang diharapkan dari perbandingan antara keinginan dan kinerja yang

dirasakan konsumen setelah membeli jasa tersebut. Atribut-atribut yangberkaitan

dengan kualitas pelayanan, yaitu:

1. Pelayanan merupakan sesuatu yang tak terlihat (intangible).

2. Pelayanan merupakan sesuatu yang heterogen, artinya dalampengukuran

kinerja suatu jasa sering bervariasi, tergantung dari sisipenyedia jasa dan

pelanggan.

3. Pelayanan tidak dapat ditempatkan dalam suatu kinerja waktu

tertentu,sehingga penilaiannya dilakukan sepanjang waktu.

4. Hasil pelayanan atau dalam hal ini produknya, tidak dapat dipisahkandari

konsumsi yang diperlukan.

Berdasarkan atribut mengenai kualitas pelayanan di atas, dapat

disimpulkan bahwakualitas pelayanan yang dirasakan oleh konsumen akan

beberbeda-beda tegantung dari perasaan psikis konsumen yang bersangkutan

dalam merasakan pelayananyang diberikan.

2.2.3 Dimensi dan Indikator Pelayanan Pelanggan

Menurut Parasuraman, et al dalam Rambat Lupioadi dan A. Hamdani

(2008:182) pelayanan pelanggan yang berkualitas dapat dilihat dari:
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1. Reliabilitas, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun

dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian

memberikan jasa secara cepat.

3. Jaminan, yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti

bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan

atau masalah pelanggan.

4. Empati, berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian

personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5. Bukti fisik, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan.

Berdasarkan kelima dimensi kualitas layanan tersebut, maka kepuasan

pelanggan dapat diukur, dipahami dan dijadikan sebagai suatu hasil yang baik

untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada

pelanggan, baik pelanggan yang baru pertama kali maupun pelanggan yang sudah

berulang-ulang menggunakan jasa tersebut.
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Strategi-strategi di atas merupakan usaha perusahaan secara bertahap

dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan yang akan dicapai dengan

berbagai strategi pertumbuhan antara lain peningkatan produktivitas dan

efektivitas serta efisiensi dan investasi yang efektif.

2.3 Kepuasan Konsumen

Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen kunci yang

menentukan kesuksesan implementasi konsep pemasaran. Konsekuensi kepuasan

atau ketidakpuasan konsumen sangat krusial bagi kalangan bisnis, pemerintah,

dan juga konsumen. Peningkatan kepuasan konsumen berpotensi mengarah pada

pertumbuhan penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pangsa pasar

sebagai hasil pembelian ulang. Dan ketidakpuasan konsumen dapat membantu

perusahaan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kelemahan produk

atau jasanya yang tidak mampu memenuhi harapan konsumen. Menurut Oliver

(2008:10) menyatakan bahwa :

“Satisfaction is the consumer’s fulfillment response. It is a judgment that a

product or service feature, or the product or service it self, provides a

pleasurable level of consumption-related fulfillment.”

Menjelaskan kepuasan konsumen adalah respon terpenuhinya keinginan. Itu

adalah penilaian terhadap produk atau jasa yang memberikan tingkat kesenangan

akan pemenuhan kebutuhan yang dikonsumsi.

Kotler dan Keller (2008:164) mendefinisikan kepuasan sebagai berikut:

”A person’s feelings of pleasure or disappointment that result from

comparing a product’s perceived performance (or outcome) to their

expectations. If the performance falls short of expectations, the customer is

dissatisfied. If the performance  matches the expectations, the customer is

highly satisfied or delighted.”
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Menjelaskan bahwa tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Apabila

persepsi terhadap kinerja tidak bisa memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah

ketidakpuasan. Sebaliknya jika persepsi terhadap kinerja bisa memenuhi harapan

konsumen akan merasa sangat puas.

Engel yang dikutip Fandy Tjiptono (2008:24) menjelaskan, “Kepuasan

konsumen merupakan evaluasi purna beli dimana evaluasi yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan

timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan“.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

pengertian kepuasan konsumen mencakup perbandingan atau kesesuaian antara

harapan dari kinerja atau hasil yang dirasakan.

2.3.1 Konsep Kepuasan Konsumen

Salah satu unsur dari nilai konsumen total adalah kualitas jasa dimana

kualitas jasa merupakan unsur utama  yang bersifat positif dalam pembentukan

nilai konsumen. Kualitas jasa bagi konsumen sendiri merupakan pembentuk dari

kepuasan konsumen. Perbandingan harapan konsumen terhadap kualitas jasa

dengan dimensi kualitas jasa yang pada akhirnya akan membentuk kepuasan

konsumen. Hal tersebut sesuai dengan konsep kepuasan konsumen yang dibawah

ini.
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GAMBAR 2.2

KONSEP KEPUASAN KONSUMEN

   Tujuan
Prusahaan

Produk

Harapan Pelanggan
  Terhadap Produk

Kebutuhan dan Keinginan
           Pelanggan

Tingkat Kepuasan
     Pelanggan

Nilai Produk Bagi
    Pelanggan

Sumber : Fandy Tjiptono (2008:24)

Pada dasarnya tujuan organisasi bisnis adalah memproduksi barang atau

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen, dengan kata lain bahwa

perusahaan berusaha menciptakan konsumen yang puas.

Dengan mengetahui dasar organisasi bisnis yang sebenarnya, maka

kepuasan konsumen menjadi tolak ukur keberhasilan kualitas jasa yang dibuat

oleh perusahaan. sehingga modal utama bagi perusahaan untuk mendapatkan

tingkat kepuasan konsumen yang baik adalah dengan membuat kualitas jasa yang

baik.

2.3.2 Harapan Konsumen

Harapan atas kinerja produk atau jasa berlaku sebagai standar

perbandingan terhadap kinerja aktual produk atau jasa. Harapan produk yang

rendah, mungkin menghasilkan bukan ketidakpuasan, konsumen tidak merasa

kecewa dan tidak melakukan complain, tetapi sangat mungkin konsumen mencari

alternative produk atau penyedia jasa yang lebih baik apabila kebutuhan atau

masalah yang sama muncul kembali.

Konteks kualitas produk (barang dan jasa) dan kepuasan telah tercapai

konsensus bahwa harapan konsumen memiliki peranan yang besar sebagai tanda



27

perbandingan dan evaluasi kualitas maupun kepuasan. Menurut Olson dan Dover

dalam Fandy Tjiptono (2008:61), mengemukakan bahwa, “Harapan konsumen

merupakan keyakinan pelangggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk,

yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk tersebut”.

Meskipun demikian dalam beberapa hal belum tercapai kesepakatan, misalnya

mengenai sifat standar harapan yang spesifik jumlah standar yang digunakan,

maupun sumber harapan.

Harapan konsumen mempunyai peran yang besar dalam menentukan

kualitas produk dan kepuasan konsumen. Harapan atas kinerja produk berlaku

sebagai standar perbandingan terhadap kinerja aktual produk. Cara perusahaan

mempromosikan produknya melalui komunikasi iklan atau wiraniaga juga dapat

mempengaruhi harapan konsumen terjhadap kinerja produk. Klaim produk yang

tidak realistis bisa menimbulkan situasi ‘’over promise” yang akan menimbulkan

ketidakpuasan tamu.

2.3.3 Tipe kepuasan Konsumen

Fandy Tjiptono (2008; 204) menyatakan bahwa terdapat 5 tipe kepuasan

dan ketidakpuasan yang dijabarkan dalam Demanding satisfaction, Stable

satisfaction, Resigned satisfaction, Stable dissatisfaction, Demanding

dissatisfaction yng diukur melalui komponen emosi, ekspektasi dan minat

berprilaku. Berikut penjelasan yang dijabarkan dalam bentuk tabel:

TABEL 2.1

TIPE-TIPE KEPUASAN DAN KETIDAKPUASAN KONSUMEN

NO
TIPE KEPUASAN DAN

KETIDAKPUASAN

KOMPONEN
MINAT

BERPERILAKU

(Minat Untuk

Memilih Penyedia

Jasa Yang Sama

Lagi)

Emosi Ekspetasi

1. Demanding satisfaction Optimisme/

confidance

...harus bisa

mengikuti

perkembangan

Ya, karena hingga

saat ini mereka

mampu
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NO
TIPE KEPUASAN DAN

KETIDAKPUASAN

KOMPONEN
MINAT

BERPERILAKU

(Minat Untuk

Memilih Penyedia

Jasa Yang Sama

Lagi)

Emosi Ekspetasi

kebutuhan saya

di masa depan.

memenuhi

ekspektasi sata

yang terus

meningkat.

2. Stable satisfaction Steadiness/trust ... segala

sesuatu harus

sama seperti

apa adanya.

Ya, karena hingga

saat ini semuanya

memenuhi

harapan saya.

3. Resigned satisfaction Indifference/

resignation

...saya tidak

bisa berharap

lebih.

Ya,karena

penyedia jasa lain

tidak lebih baik.

4. Stable dissatisfaction Disappointment/

indecision

... saya

berharap lebih

tapi apa yang

harus saya

lakukan?

Tidak, Tetapi

saya tidak bisa

menyebutkan

alasan spesifik.

5. Demanding

dissatisfaction

Protest/

opposition

... perlu banyak

perbaikan.

Tidak, karena

meskipun saya

telah meakukan

berbagai upaya,

mereka tidak

menanggapi

sebutuhan saya.

Sumber ; Stauss & Neuhaus (Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra 2008; 204)

2.3.4 Ekspektasi dan Persepsi Konsumen

Kepuasan ditentukan oleh ekspetasi dan persepsi konsumen. Jika manfaat

lebih kecil dari harapan maka konsumen akan tidak puas dan tidak senang. Begitu

juga ketika manfaat sesuai dengan harapan maka konsumen akan merasa senang

(Kotler dan Keller 2009:164).
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Adi Irawan (2012:12) mengemukakan bahwa,“Ekspektasi dari konsumen

ini didasarkan pada konsumen konsumen di masa lalu, pendapat-pendapat dari

teman dan yang lainnya mengenai pelayanan, fasilitas, dan janji-janji yang

diberikan oleh pihak penyedia jasa kepada konsumen“.

Konsumen dalam industri pariwisata sendiri dibagi menjadi dua kelompok

(Irawan 2012;12);

a. Konsumen Eksternal

Merupakan konsumen yang mengeluarakan uangnya untuk membayar

service yang diterima. Kepuasan dari eksternal konsumen mengukur

kesuksesan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen

yang telah membayar untuk itu. Konsumen disini adalah tamu.

b. Konsumen Internal

Merupakan orang-orang yang bekerja di dalam perursahaan yang

mendapatkan keuntungan dalam hal ini gaji atas pekerjaan yang

dilakukan.

Dalam hal ini perusahan tidak bisa memuaskan salah satu dari dua

konsumen di atas karena dua konsumen di atas saling berkaitan. Ketika konsumen

internal merasakan kepuasan terhadap perusahaan maka mereka akan bekerja

dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen

eksternal. Konsumen eksternal selalu menginginkan pelayanan yang maksimal

yang diberikan dengan sikap yang profesional serta perlakuan yang sama seperti

konsumen lain. Semakin mahal konsumen membayar maka ekspektasi konsumen

akan semakin besar.

2.3.5 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen

Kotler yang dikutip Fandy Tjiptono (2008:34) mengidentifikasikan empat

metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu seagai beikut:

a. Sistem keluhan dan saran.

Perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan melalui media yang

efektif. Metode ini bersifat pasif karena tidak menggambarkan secara

lengkap mengenai kepuasan konsumen, dikarenakan tidak semua
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konsumen yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Upaya

mendapatkan saran yang baik dari konsumen sulit diwujudkan oleh

metode ini.

b. Ghost Shopping

Salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan konsumen adalah

dengan merekrut pekerja yang berperan sebagai konsumen kemudian

melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan

kualitas jasa perusahaan dan pesaing berdasarkan pengamatan mereka.

c. Lost Customer Analysis

Perusahaan seharusnya menghubungi konsumen yang sudah berpindah

ke pesaing agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi sebagai

feedback dalam keijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya.

Pemantauan ini sangat penting dimana peningkatan customer loss rate

menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumen.

d. Survei Kepuasan Konsumen

Penelitian mengenai kepuasan umumnya banyak dilakukan dengan

penelitian suvei, baik survei melalui telepon pos, angket maupun

wawancara secara pribadi.

2.3.6 Model Pengukuran Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:14) kepuasan pelanggan adalah di

mana kinerja produk yang diterima (product perceived performance) sesuai

dengan ekspektasi pelanggan. Pendapat tersebut dapat dituangkan menjadi fungsi

kepuasan sebagai berikut:

Keterangan: S = Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan)

E = Expectation (harapan pelanggan)

P = Percieved Performance (jasa yang diterima pelanggan)

S= f (E,P)



31

Dari fungsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jika E > P,  maka pelanggan akan merasa tidak puas

Jika E = P, maka pelanggan akan merasa puas

Jika E < P, maka pelanggan akan merasa sangat puas

Garvin, Peppard, dan Rowland yang dikutip oleh Fandy Tjiptono

(2008:25) menyatakan faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi

kepuasan terhadap suatu produk antara lain meliputi:

a. Kinerja (performa) : karakteristik pokok dari produk inti yang dibeli.

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik

sekunder atau pelengkap.

c. Keandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau gagal pakai.

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu

sejauh mana karakteristik desain operasi memenuhi standar-standar

yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut

dapat terus digunakan.

f. Servicability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah

direparasi, serta penenganan keluhan yang memuaskan.

2.4 Pengaruh Strategi Pengembangan Kualitas Jasa Terhadap

Kepuasan Konsumen

Beberapa dekade terakhir, sektor jasa telah mulai memegang peranan vital

dalam perekonomian dunia. Bahkan di sejumlah Negara hampir tujuh puluh

persen dari total angkatan kerjanya berkecimpung dalam sektor jasa ini (Carlzon

dalam Fandy Tjiptono 2008:258). Pelayanan atau service adalah suatu rangkaian

yang tak terpisahkan antara internal service dan external service. Internal service

ini yang menentukan laku tidaknya perusahaan menjual barang dagangannya ke

pihak ekternal.
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Pada dasarnya Kepuasan konsumen merupakan fungsi kedekatan antara

harapan konsumen (Consumer Expectation) dengan bukti jasa yang dirasakan

konsumen (Perceived Performance) seperti yang dikemukakan oleh Kotler

(2008:197).   Hal ini dapat dijelaskan : bahwa kepuasan para konsumen (S)

merupakan fungsi dari kedekatan antara harapan para konsumen (E) dengan

prestasi  bukti jasa yang dirasakan oleh para konsumen (P), seperti diformulasikan

sebagai berikut :

S = f ( E, P )

Apabila penanganan bukti jasa pada hotel tersebut dapat memenuhi

harapan para konsumen (konsumen yang menginap), maka mereka akan merasa

puas dan jika penanganan bukti jasa berada di bawah tingkat yang diharapkan

maka konsumen (konsumen yang menginap) akan merasa kurang puas.

Salah satu cara untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga dapat menarik

konsumen. Produk mempunyai arti yang sangat penting bagi

perusahaan.Kepuasan konsumen merupakan kunci untuk membuat hubungan

jangka panjang dengan konsumen.

Melalui dimensi kualitas jasa yang terdiri dari reliability, responsiveness,

assurance, empathy, dan tangibles perusahaan dapat mengetahui persepsi

konsumen terhadap penyampaian pelayanan jasa yang diberikan. Untuk

mengetahui seperti apakah citra yang ada di benak konsumen terhadap produk

atau jasa suatu perusahaan, kita dapat melihatnya melalui persepsi konsumen.

Persepsi memegang peranan penting di dalam pembentukan citra suatu

perusahaan.

Menurut Valarie A. Zeithml dan Mary Jo Bitner (2008:75), persepsi

konsumen terhadap kualitas dan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen,

bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh lima faktor, kualitas jasa, kualitas

produk, harga, faktor situasional, dan faktor personal/emotional. Dua faktor

(faktor situasional dan faktor emosional) merupakan faktor eksternal perusahaan,
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yang cukup sulit dikendalikan oleh perusahaan. Sedangkan tiga faktor lainnya

(kualitas jasa, kualitas produk dan harga) merupakan faktor internal yang relatif

lebih mudah dikendalikan perusahaan.

Kotler dan Amstrong (2008:225) mengemukakan bahwa, “Perusahaan

menciptakan kepuasan dan nilai bagi konsumen secara konsisten dan secara

menguntungkan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.Meningkatkan

kualitas untuk menciptakan kepuasan konsumen“.

2.5 Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu

tentang kepuasan konsumen dilihat dari kualitas jasa suatu perusahaan. Berikut

Tabel 2.3 mengenai penelitian yang berkaitan dengan kepuasan konsumen yang

dilihat dari kualitas jasanya :

TABEL 2.2

PENELITIAN TERDAHULU BERKAITAN DENGAN PENGARUH KUALITAS

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN

Nama

Peneliti dan

Tahun

Penelitian

Variabel Penelitian dan

Objek Penelitian

Teori yang

Digunakan
Temuan Penelitian

Jenis

Penelitian

1. Lau Pei

Mey

Khatibi

Akbar,

Abdolali

Yong Gun

Fie, David.

(2009)

MeasuringServiceQualityand

CustomerSatisfactionof the

Hotels in Malaysia:

Malaysian, Asian and Non-

Asian Hotel Guests.

1. Consumer

satisfaction

Gilbert etal., 2004

2. Quality of service

Kang and James,

(2004).Hermawan

Kartajaya (2009)

Penemuan menunjukan,

Pengukuran service quality

terhadap customer

satisfaction Hotels di

Malaysia, Ketersediaan

beberapa dimensi seperti

creatifity, attitude,

responsibility dan emphaty

ini adalah penting untuk

menarik konsumen yang

potensial. Secara

keseluruhan terdapat

Journal
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pengaruh yang signifikan

antara dimensi kualitas jasa

terhadap kepuasan konsumen

hotel di Malaysia

2.Jain,

Sanjay(200

8)

A Dimension-Specific

Assessment of

ServiceQuality and Its

Relationship with Customer

Satisfaction and Behavioral

Intentions in Fast-Food

Restaurants.

1. Service Quality

research stream

(e.g., Zhou, 2004)

2. Customer

Satisfaction

Kotler&Keller

(2005)

Kertas/makalah ini

mendiskusikan satu

penelitian yang menguji

asosiasi dari kepuasan

konsumen dan kinerja

layanan rumah makan cepat

saji New Delhi, India,

menggunakan bahwa kinerja

layanan (servperf)

dimensionality, kebenaran

dan reliabilitas,

mengungkapkan bahwa

kualitas jasa itu

mempengaruhi kepuasan

konsumen dalam kasus

rumah makan cepat saji.

Journal

3. González,

Ma Elisa

Alénand

Brea, José

Antonio

Fraiz.

(2008)

An Investigation of the

Relationship Among

ServiceQuality, Customer

Satisfaction and Behavioural

Intentions in Spanish Health

Spas.

1. The moment

service quality is

perceived by the

customer as

satisfaction

(Cronin, Brady, &

Hult,2003)

2. Customer

Satisfaction

(Parasuraman,

Zeithaml, &

Berry,1994;

Zeithaml, Berry,&

Parasuraman,

1996).

Penemuan dari penelitian ini

dijadikan satu variabel akhir

dimana kualitas layanan dan

kepuasan konsumen adalah

berhubungan, pertunjukan

artikel ini kualitas merasa

dihubungkan dengan maksud

tingkah laku dengan cara

meneliti kepuasan

konsumen. Pengukuran dan

pengidentifikasikan dengan

memakai satu personal

wawancara dengan

konsumen. Hasilnya

memperoleh temuan tentang

pentingnya kualitas jasa

atas/terhadap kepuasan

Journal
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konsumen.

4  Martenson,

(2007)

Corporate brand image,

Satisfaction and Loyality: a

study of the store as a brand

1. Brand Image

2. Customer

Satisfaction

3. Customer Loyality

Penemuan dari penelitian ini

memaparkan penelitian

terdahulu tentang citra suatu

perusahaan,yang memiliki

pengaruh terhadap Kepuasan

dan loyalitas para

konsumennya. Perusahaan

tersebut merupakan

perusahaan pelopor

dibidangnya.

Journal

Sumber: Data diolah dari beberapa Jurnal

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa terdapat persamaan dengan

penelitian yang peneliti lakukan, adalah variabel yang diteliti oleh penulis sama

dengan para peneliti yang terdahulu, dalam beberapa variabel yaitu kualitas

pelayanan yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan

tangibles serta kepuasan konsumen dengan menggunakan teori kualitas jasa

Kotler (2008). Dalam penggunaan teori memiliki kesamaan bukan berarti penulis

dalam penelitian ini menjadi plagiator dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal

ini hanya berdasarkan ketepatan dan kecocokan teori yang harus digunakan dalam

penelitian ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel

yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang strategi pengembangan kualitas jasa,

dimana kualitas jasa sebagai variabel bebas sedangkan kepuasan konsumen

sebagai variabel terikat.

Peneliti sebelumnya menggunakan kajian objek penelitian pada industri

manufaktur, perusahaan, ritel dan perbankan, penelitian ini menggunakan kajian

objek pada industri jasa dan untuk spesifikasinya ditujukan untuk industri restoran

yaitu Rumah Makan Nasi Bancakan. Selain itu, teori yang digunakan oleh peneliti

sebelumnya menggunakan teori yang disesuaikan dengan kajian objek

penelitiannya yaitu bank, industri manufaktur, dan perusahaan ritel.
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Kajian objek penelitian sebelumnya memang merupakan kegiatan usaha

yang bergerak dalam usaha jasa, namun untuk konseptual pelayanan jasa yang

diberikan, akan berbeda. Karena untuk industri restoran seperti Rumah Makan Nasi

Bancakan Bandung memberikan konsep pelayanan yang bersifat bussines to

customer dan bussines to bussines. Sedangkan pada penelitian sebelumnya kajian

objek peneliti memiliki konsep kepada konsumen yang bersifat massal, atau dengan

kata lain jumlah yang banyak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kualitas pelayanan adalah faktor terpenting dalam perusahaan karena kualitas

yang baik akan membuat konsumen merasa puas yang ada akhirnya akan menjadi

loyal terhadap perusahaan.

Menurut informasi yang diperoleh dari Tjiptono (2001), kualitas
pelayanan adalah sebagai berikut:

Upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta
ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen.

Sedangkan menurut Kotler (2008:49) mengungkapkan bahwa :
Kualitas pelayanan adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu
produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya
untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang bersifat
tersirat.
Lima penentu mutu jasa menurut Parasurman, Zeithami, Berry yang

dikutip oleh Kotler dan Keller (2008:123), kelimanya disajikan secara berturut-
turut berdasarkan tingkat kepentingannya :

a. Keandalan (Reliatibilitty) yaitu kemampuan melaksanakan
layanan yang dijanjikan secara menyakinan dan akurat,

b. Daya tanggap (Responsiveness) yaitu kesediaan membantu
pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat,

c. Jaminan (Assurance) yaitu pengetahuan dan kesopanan
karyawan dan kemampuan mereka menyampaaikan
kepercayaan dan keyakinan,

d. Empati (Emphaty) yaitu ketersediaan memberikan perhatian
yang mendalam dan khusus pada masing-masing pelanggan,

e. Berwujud (Tengibles) yaitu penampilan fasilitas fisik,
perlengkapan, karyawan dan bahan komunikasi.
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Kepuasaan pelanggan merupakan suatu keadaan dimana keinginan,
harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Menurut Kotler (2008:360) yang
dikutip Tjiptono (2004:147) kepuasaan konsumen adalah sebagai berikut :

Tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan hasil
perbandingan antara penilaian kinerja atau hasil akhir produk dalam
hubungannya dengan harapan pelanggan

Menurut Tse dan Wilton (1998) yang dikutip oleh Tjiptono (2004:146),
pengertian dari kepuasaan konsumen adalah sebagai berikut :

Respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan
setelah pemakaiannya.

Menurut Eagle (1995) yang dikutip oleh Tjiptono (2005:146),
pengertian kepuasaan konsumen adalah sebagai berikut :

Evaluasi puerna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-
kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan
ketidakpuasaan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan
pelanggan.
Dalam definisi teresebut dapat diambil kesimulan bahwa kepuasaan

konsumen dapat diartikan sebagai perbedaan antara harapan sebelum pembelian
dangan hasil yang dirasakan setelah pembelian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Umpan balik

Kualitas

Pelayanan

Reliability

Responsiveness

Assurance

Empathy

Tangibles

Kepuasan Konsumen
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Kualitas pelayan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Kulaitas pelayanan (Service
Quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen
atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan
yang sesungguhnya mereka harapan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan
suatu perusahaan.

Kinerja di persepsi oleh konsumen, menurut Mowen dan Minor
(2002:98) menemukan bahwa :
Bukti yang kuat bahwa kinerja kualitas pelayanan aktual mempengaruhi

kepuasaan konsumen secara independen dari harapan, kelayakan dan

atribusi.

Studi juga telah menemukan bahwa kinerja atau kualitas pelayanan
yang dilihat secara langsung mempengaruhi customer satisfaction  or
dissatisfaction (cs/ d) khususnya bila pelayanan itu ada dimana-mana
dan sudah di evaluasi.

Apabila dilihat dari penelitian terdahulu yang tulis oleh (Dwi Aryani dan

Febrina Rosinta Mei-Agustus 2010; 114-126) menyatakan bahwa

“Pembentukan kualitas pelayanan dan Kepuasan Pelanggan  terbukti saling

berhubungan satu dengan yang lain, dimana kualitas pelayanan mempengaruhi

loyalitas baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui kepuasan

pelanggan”.

Hipotesis : Terdapat hubungan antara kualitas pelayan dengan
kepuasaan konsumen.
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Tabel Hipotesis 2.3

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut :
H0 :, Terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan

konsumen pada Kedai Kupi Sanger Aceh
H1 : Terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan

konsumen pada Kedai Kupi Sanger Aceh

Kepuasaan Pelanggan

 Emphaty

 Assurance

 Responsiveness

 Reliability

Kualitas
Pelayanan/Jasa

 Tangible


