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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

Pemasaran merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan, Hal ini 

dikarenakan pemasaran menjadi landasan utama dan alat untuk mencapai strategi 

usaha, menetapkan kebijakan, dan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian sebuah perusahaan harus mampu mendapatkan prinsip-

prinsip pemasaran agar dapat memberikan yang terbaik bagi konsumen. Sehingga jika 

konsumen puas maka perusahaan akan mampu mempertahankan bahkan 

meningkatkan usahanya. 

Adapun pengertian pemasaran dari beberapa pendapat ahli yaitu: 

Menurut Kotler (2003:10), yaitu : Pemasaran adalah proses sosial yang 

dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

barang dan jasa yang bernilai dengan pihak lain 

Menurut Goh dan Kheng (2003:4), yaitu : Pemasaran adalah proses yang 

bersifat strategis dan sosial dalam menciptakan pelanggan dan mentediakan nilai 

yang menguntungkan serta lebih baik untuk pelanggan dengan cara berkompetisi 

melihat definisi diatas jelas bahwa semua definisi tersebut mempunyai tujuan dan 

prinsip yang sama, yaitu pemasaran tidak hanya berhubungan dengan penjualan saja, 

tetapi juga merupakan suatu aktivitas yang mempunyai dimensi sosial dan 
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berorientasi kepada pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui 

pertukaran demi laba perusahaan. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran adalah kegiatan-kegiatan untuk pemasaran yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan guna mencapai tujuan pemasarannya. Menurut Kotler 

(2002:18) definisi dari bauran pemasaran adalah : Seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar 

sasaran 

Sedangkan menurut Stanton (2001:70), yaitu : Marketing mix is the term used to 

describe the combination of the four inputs that constitute the core of an 

organization marketing system. These four elements are the product offerings, the 

price structure, the promotional activities and the distribution system. 

Definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

merupakan serangkian alat yang saling mendukung di mana variabel-variabel tersebut 

adalah controlled variables dan merupakan dasar dari sistem pemasaran suatu 

organisasi. Pada bidang jasa terdapat tujuh elemen marketing mix, seperti yang 

dikemukakan oleh Kotler (2000:379-386), yaitu : The many possibilities can be 

collected into four groups of variables know as the four ps: product, price, place 

and promotion. 

Selain keempat variabel bauran pemasaran tersebut, variabel bauran 

pemasaran jasa ditambah lagi 3 variabel sehingga menjadi tujuh, seperti yang 
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dikatakan Kotler (2001:450), yaitu : A revised marketing mix frame work service 

marketing management may be required. This revised marketing mix for service 

contains three additional elements: people, physical evidence, process. 

Jadi ketujuh marketing mix tersebut akan dijelaskan sebagai berikut di bawah ini : 

1.  Product (Produk), merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu barang dan jasa. 

2. Price (Harga), merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan 

pelanggan untuk mendapatkan produk. 

3.  Place (Tempat), adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi konsumen sasaran. 

4. Promotion (Promosi), adalah kegiatan-kegiatan yang 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk konsumen untuk 

membelinya, adapun yang termasuk dalam alat promosi adalah 

advertising, direct marketing,  

sales promotion, personal selling dan public relation. 

5. People (Orang Tenaga Kerja), dalam hal ini dibagi menjadi dua aspek. 

Aspek yang pertama adalah service personal, yaitu orang-orang yang 

melakukan produksi dan operasional dalam organisasi jasa. Aspek yang 

kedua adalah customer (hubungan diantara pelanggan), persepsi 

pelanggan mengenai kualitas jasa tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh 

pelanggan lainnya. 
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6. Physical Evidence (Bukti Fisik), merupakan suatu hal yang turut 

mempengaruhi kepuasan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

barang atau jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk dalam 

physical evidence adalah lingkungan fisik dan fasilitas-fasilitas lainnya 

yang menunjang untuk menyediakan jasa tersebut yang dapat 

mempengaruhi penilaian pelanggan terhadap jasa perusahaan. 

7. Process (Proses), elemen proses ini merupakan suatu usaha perusahaan 

dalam menjalankan dan melakukan aktivitasnya dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumennya. Maka dapat dikatakan ketujuh 

elemen marketing di atas menunjukan pandangan penjual tentang kiat 

pemasaran yang tersedia sehingga dapat mempengaruhi para 

konsumennya. 

Maka dapat dikatakan ketujuh elemen marketing diatas menunjukan 

pandangan penjual tentang kiat pemasaran yang tersedia sehingga dapat 

mempengaruhi para konsumennya. 

 

2.3 Ruang Lingkup Jasa  

2.3.1 Jasa 

Banyak ahli pemasaran yang mempunyai sudut pandangannya masing-masing 

dalam mengemukakan jasa, diantaranya menurut Lovelock (2001:3) yaitu : 

A service is an act of performance offered by one party to another. 

Althought the process maybe tied to a physical product, the performance is 
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essentially intangible and does not normaly result in ownership of any of 

the factors or production. 

Dengan kata lain bahwa jasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud yang 

dalam prosesnya dapat melibatkan produk fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan 

apapun. Definisi tersebut tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan oleh ahli 

pemasaran Kotler (2003:111) yaitu : Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan 

atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Sedangkan definisi jasa menurut Zethaml 

dan Bitner dalam Lupiyoadi (2001:5) yaitu : Jasa merupakan semua aktifitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, 

yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau 

kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

Dari defiinisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jasa 

tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat terikat maupun tidak terikat 

dengan suatu penjualan barang atau jasa lain yang diarahkan untuk memberikan 

kepuasan pada konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin 

pula tidak diperlukan penggunaan benda, namun tidak terdapat pemindahan hak milik 

atas benda tersebut. Sedikit sekali dijumpai keadaan dimana jasa-jasa dipasarkan 

tanpa keikutsertaan benda-benda tertentu. 
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2.3.2 Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan 

program pemasaran Kotler (2003:488) yaitu : 

1. Tidak Berwujud (Intangible), Jasa bersifat tidak berwujud. Tidak seperti 

halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasakan, didengar 

atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, 

para pembeli akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa. Mereka akan 

menarik kesimpulan mengenai mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, 

alat komunikasi, symbol, dan harga yang mereka lihat. 

2.  Tidak Terpisahkan (Inseparability), Pada umumnya barang biasanya 

diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual baru dikonsumsi. Sedangkan 

jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Jika seseorang melakukan 

jasa, maka penyedia jasa tersebut adalah bagian dari jasa karena klien juga 

hadir saat jasa itu dilakukan. 

3. Bervariasi (Variability), Karena tergantung pada siapa yang menyediakan 

serta kapan, dimana jasa itu dilakukan. Jasa sangat bervariasi, pemasaran 

jasa dapat mengambil tiga langkah kearah pengendalian kualitas. Pertama 

adalah penyeleksian dan pelatihan karyawan yang baik, kedua adalah 

menstandarisasi proses pelaksanaan jasa di seluruh organisasi, ketiga 

adalah memantau kepuasan pelanggan lewat saran, keluhan, survei 
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pelanggan, dan mengadakan perbandingan, sehingga sesuatu yang kurang 

dapat dideteksi dan diperbaiki. 

4. Mudah Lenyap, jasa tidak bisa disimpan, mudah lenyapnya jasa tidak 

menjadi masalah bila permintaan tetap, karena mudah untuk lebih dulu 

mengatur strategi melakukan jasa itu. Jika permintaan berfluktuasi, maka 

perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. 

Berdasarkan uraian di atas, jasa merupakan hal yang tidak berwujud karena 

bukan produk secara fisik, melainkan suatu hal yang bergantung pada orang-orang 

yang mengelolanya, maka tidak ada dua jasa yang sama persis. Kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen sangat tergantung pada kinerja pekerjaannya dan tidak dapat 

disimpan, dijual kembali, ataupun dikembalikan. 

 

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai variasi bauran antara barang dan jasa, 

makin sulit menggeneralisir jasa bila tidak melakukan perbedaan lebih lanjut. Banyak 

pakar yang melakukan klasifikasi jasa, dimana masing-masing ahli menggunakan 

dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. 

Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan 7 kriteria yaitu kutipan dari Tjiptono 

(2001:8): 

 

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

jasa pada konsumen akhir (contoh : taksi, asuransi jiwa dan pendidikan) 
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dan jasa pada konsumen organisasional (contoh: jasa akuntansi atau 

perpajakan). Sebenarnya ada dua macam kesamaan diantara kedua segmen 

pasar tersebut dalam pembelian jasa, baik konsumen akhir maupun 

konsumen organisasional sama-sama melalui proses pengambilan 

keputusan, meski faktor-faktor yang mempengaruhi pembeliannya 

berbeda. Perbedaan utama antara kedua segmen tersebut adalah alasan 

dalam memilih jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas 

pengerjaan jasa tersebut. 

2. Tingkat keberwujudan (Tangibility), Kriteria ini berhubungan dengan 

tingkat keterlibatan produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria 

ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

a. Jasa Penyewaan Barang (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 tanpa 

memilikinya, karena hak milik tetap berada pada pihak perusahaan 

yang menyewakan. Contoh : Penyewaan kendaraan bermotor. 

b. Jasa Kepemilikan Barang (Owner Goods Service), pada owner goods 

service, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerja sama atau dipelihara dan 

dirawat oleh perusahaan jasa. Contohnya:  jasa reparasi arloji, 

pencucian mobil. 
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c. Jasa tidak berbentuk Barang (Non Goods service), Karakteristik 

khusus pada jasa ini adalah jasa personal bersifat intangibility (tidak 

berbentuk produk fisik. Contoh : supir, baby siter, dosen. 

3. Keterampilan penyedia jasa, Berdasarkan keterampilan penyedia jasa, 

jasa terdiri atas professional service (misalnya : arsitek, perawat, 

konsultan) dan non-profesional service (misalnya: supir taksi). Hal inilah 

yang menyebabkan para professional dapat mengikat para pelanggannya. 

Sebaliknya jika suatu jasa tidak memerlukan keterampilan tinggi, maka 

seringkali loyalitas pelanggan rendah. 

4.  Tujuan organisasi jasa, berdasarkan tujuan organisasi jasa, jasa dapat 

dibagi menjadi commercial service atau profit service (misalnya : 

penerbangan, bank) dan juga non profit service (misalnya : sekolah, yayasan, 

panti asuhan. Jasa komersial masih dapat diklasifikasikan lagi menjadi 

beberapa jenis (Stanton, Etnel dan Walker : 1991), yaitu : 

a. Perumahan atau penginapan meliputi penyewaan apartemen, 

hotel, motel, dan vila.  

b. Operasi rumah tangga meliputi utilitas, perbaikan rumah, 

reparasi peralatan rumah tangga, pertamanan. 

c. Rekreasi dan hiburan, meliputi penyewaan dan reparasi 

peralatan yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas rekreasi dan 

hiburan, serta admisi untuk segala macam hiburan, pertunjukan 

dan hiburan. 
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d. Personal care, mencakup laundry, dry cleaning, dan perawatan 

kecantikan. 

e. Perawatan kesehatan, segala macam jasa medis dan kesehatan. 

f. Pendidikan swasta. 

g. Bisnis dan jasa profesional lainnya, meliputi biro hukum, 

konsultasi pajak, konsultasi akuntansi, konsultasi manajemen 

dan 

jasa komputerisasi. 

h. Asuransi perbankan dan jasa finansial lainnya, seperti asuransi 

i. perorangan dan bisnis, kredit pinjaman. 

j. Transportasi, meliputi jasa angkutan dan penumpang baik 

melalui darat, laut, maupun udara serta reparasi dan penyewaan 

kendaraan. 

k. Komunikasi, terdiri atas telepon, telegraph, komputer dan jasa 

komunikasi bisnis yang terspesialisasi. 

Jasa nirlaba (non profit) memiliki karakter khusus, yaitu masalah 

yang ditanganinya lebih luas, memiliki dua publik utama (kelompok 

donator dan kelompok klien) tercapai tidaknya tujuan tidak harus 

ditentukan berdasarkan ukuran finansial (seperti margin laba dan 

penjualan), laba perusahaan jasa nirlaba seringkali tidak berkaitan 

dengan pembayaran, dan biasanya perusahaan jasa nirlaba dibutuhkan 

untuk melayani segmen pasar yang secara ekonomis tidak layak. 
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5. Regulasi, Dari aspek regulasi jasa dapat dibagi menjadi regulated 

service (contohnya : pialang, angkutan umum dan perbankan) dan non 

regulated service (seperti : makelar, catering). 

6. Tingkat intensitas karyawan, berdasarkan tingkat kontak ini, secara 

umum jasa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu equipment based service 

(seperti: cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh, ATM, 

vending machine, dan binatu) dan people based service (seperti: pelatih sepak 

bola, satpam, jasa akuntansi, konsultasi hukum, dan konsultasi manajemen. 

People based service masih dapat dikelompokkan menjadi kategori tidak 

terampil, terampil dan bekerja profesional. 

7. Tingkat penyedia jasa dan pelanggan, berdasarkan tingkat kontak 

ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi high contact service (seperti: 

universitas, bank, dokter, dan pegadaian) dan low contact service (misalnya 

bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak pelanggannya tinggi, 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 

sebagainya). Sebaliknya pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya 

rendah justru keahlian teknis karyawan yang paling tinggi.  
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2.4 Kualitas dan Kualitas Jasa 

Pemikiran beberapa pakar tentang kualitas dapat dilihat sebagai berikut. 

Menurut Juran dalam Lupiyoadi (2006:176) menyatakan bahwa : Kualitas dapat 

diartikan sebagai biaya yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Menurut 

Sviokla yang dikutip oleh Lupiyoadi (2006:176), yang termasuk dalam biaya yang 

dapat dihindari adalah biaya akibat kegagalan produk, biaya yang dikeluarkan untuk 

jam kerja buruh akibat adanya pekerjaan ulang yang harus dilaksanakan, biaya 

perbaikan produk, biaya yang dikeluarkan untuk suatu proses karena adanya keluhan 

pelanggan. Sementara itu, yang termasuk biaya yang tidak dapat dihindari adalah 

biaya inspeksi operasional produk, proses pengambilan contoh, proses penyortiran, 

dan kegiatan pengawasan kualitas lainnya. 

Menurut Kotler (2003:) menyatakan bahwa : Kualitas adalah keseluruhan ciri 

serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan yang tersirat. Konsep kualitas sendiri pada 

dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari perspektif yang digunakan untuk 

menentukan ciri-cirinya dan spesifikasi. Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas 

yang seharusnya konsisten satu sama lain, yaitu : persepsi konsumen, barang atau 

jasa, dan proses. 

Untuk yang berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat 

dibedakan dengan jelas, tetapi tidak untuk jasa. Untuk jasa, produk dan proses 

mungkin tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu 

sendiri. Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut dapat 
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menyumbang pada keberhasilan suatu perusahaan ditinjau dari kepuasan pelanggan, 

kepuasan karyawan, dan profitabilitas perusahaan. Adapun pengertian kualitas jasa 

menurut Kotler (2002:57), yaitu : Kualitas jasa adalah keseluruhan ciri serta sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan pengertian kualitas 

jasa menurut Wyckof yang dikutip oleh Tjiptono (2006:59), yaitu : Kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Pada dasarnya definisi kualitas jasa terpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan konsumen. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu : Expected Service dan Perceived Service. Apabila 

jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dinilai baik dan memuaskan. Berdasarkan uraian diatas Tjiptono (2006:61) 

menyimpulkan bahwa ciri kualitas jasa yang baik bukanlah sudut pandang dan 

persepsi konsumen. Persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa merupakan penilaian 

menyeluruh atau kemajuan atas suatu jasa. 

 

2.4.1 Model Kualitas Jasa 

Merupakan suatu model yang mengenali adanya 5 kesenjangan yang dapat 

menyebabkan masalah dalam menyajikan jasa dan mempengaruhi konsumen atas 

kualitas jasa. Lima kesenjangan (gap) tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Model Kualitas Jasa 

Analisis Lima Gap 

 

Sumber : Lupiyoadi (2001:185) 

Parasuraman, Zeithaml & Berry yang dikutip oleh Lupiyoadi - Hamdani 

(2001:186-189) memformulasikan sebuah model kualitas jasa di atas tersebut yang 

menyokong persyaratan utama untuk menyampaikan kualitas jasa yang diharapkan. 

Model tersebut mengidentifikasi lima kesenjangan (gap) yang mengakibatkan ketidak 

berhasilan penyampaian jasa. Kelima hal tersebut, dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Gap Persepsi Manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan 

menurut pengguna jasa dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna 

jasa. Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, 

serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen. 

2. Gap Spesifikasi Kualitas, yaitu kesenjangan antar persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa dengan spesifikasi kualitas jasa. 

Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komitmen pihak manajemen 

terhadap kualitas jasa. 

3. Gap Penyampaian Pelayanan, yaitu kesenjangan antar spesifikasi kualitas 

jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan karena konflik peran, kesesuaian 

karyawan dengan tugas yang harus dikerjakannya, kesesuaian teknologi yang 

digunakan karyawan, dan teamwork. 

4. Gap Komunikasi Pemasaran, yaitu kesenjangan antar penyampaian jasa dan 

komunikasi eksternal. Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya 

komunikasi horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji 

yang berlebihan. 

5. Gap dalam Pelayanan yang dirasakan, yaitu perbedaan persepsi antara jasa 

yang dirasakan dan yang akan diharapkan oleh pelanggan. 

 

2.4.2. Mengukur Kualitas Jasa 

Pada dasarnya konsumen menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk 

mengukur Kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut Parasuraman dan kawan-



24 
 

kawan yang dikutip oleh Tjiptono (2006:70) terdapat lima dimensi untuk mengukur 

kualitas jasa, yaitu : 

1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 

dan sarana komunikasi. 

2. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

3. Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan segera, akurat, dan memuaskan. 

4. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf dan karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

5. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan. 

2.4.3  Faktor-faktor Penyebab Kualitas yang Buruk 

Menurut Tjiptono (2006:85) ada berbagai macam faktor yang dapat 

menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk. Faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kualitas jasa menjadi buruk antara lain meliputi : 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan salah satu 

karakteristik jasa yang penting adalah jasa diproduksi dan dikonsumsi 

pada saat bersamaan. Dengan kata lain dalam memberikan jasa 

dibutuhkan kehadiran dan partisipasi pelanggan, akibatnya timbul 

masalah-masalah sehubungan dengan interaksi produsen dan konsumen 
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jasa. Beberapa kekurangan yang mungkin ada pada karyawan pemberi 

jasa dapat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan pada kualitas jasa 

misalnya: 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan. 

b. Cara berpakaian tidak sesuai.  

c. Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan. 

d. Bau badannya mengganggu. 

e. Selalu cemberut atau pasang muka angker. 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi, keterlibatan tenaga kerja yang insentif 

dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan masalah pada kualitas, 

yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. Hal-hal yang bisa mempengaruhinya 

adalah upah rendah, pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak 

sesuai. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai, Karyawan 

frontline (bagian teller dan pelayanan pelanggan atau customer service) 

merupakan ujung tombak dari sistem pemberian jasa yang efektif, maka 

mereka perlu mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi utama 

manajemen. Dukungan tersebut bisa berupa peralatan (perkakas, material, 

pakaian seragam), pelatihan keterampilan, maupun informasi. Selain itu 

yang tidak kalah pentingnya adalah unsur pemberdayaan, baik terhadap 

karyawan frontline maupun para manajer. Karyawan dan manajer yang 

diberdayakan akan mampu : 
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a. Mengendalikan dan menguasai cara melaksanakan pekerjaannya. 

b. Sadar akan konteks di mana pekerjaannya dilaksanakan dan akan 

kesesuaian pekerjaannya dalam rangka yang lebih luas. 

c. Bertanggungjawab bersama atas kinerja unit dan organisasi. 

d. Keadilan dalam distribusi balas jasa berdasarkan kinerja individu 

dan kinerja kolektif. 

4. Kesenjangan-kesenjangan, Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi 

merupakan faktor yang sangat essensial dalam kontak dengan pelanggan 

bila terjadi gap atau kesenjangan dalam komunikasi, maka akan timbul 

penilaian atau persepsi negatif terhadap kualitas jasa. Ada beberapa jenis 

kesenjangan komunikasi yang biasa terjadi yaitu : 

a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak 

dapat memenuhinya. 

b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada 

para pelanggan, misalnya yang berkaitan dengan perubahan 

susunan barang rak pajangan supermarket, dan lain-lain. 

c. Peran komunikasi perusahaan tidak dipahami pelanggan. 

d. Perusahaan tidak memperhatikan atau segera menanggapi keluhan 

dan saran pelanggan. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama, Pelanggan 

adalah manusia biasa yang bersifat unik, karena memiliki perasaan dan 

emosi. Dalam hal berinteraksi dengan pemberi jasa, tidak semua 
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pelanggan menerima pelayanan atau jasa yang seragam. Sering terjadi ada 

pelanggan yang menginginkan pelayanan yang berbeda dengan pelanggan 

yang lain. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan untuk bisa 

memahami keinginan keinginan dari para pelanggannya. 

6. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan, memperkenalkan 

jasa baru atau memperkaya jasa lama dapat meningkatkan peluang 

pemasaran dan menghindari terjadinya pelayanan yang buruk. Akan tetapi 

bila terlampau banyak menawarkan jasa baru dan tambahan terhadap jasa 

yang sudah ada, maka hasil yang diperoleh tidaklah selalu optimal. 

7. Visi bisnis jangka pendek, Visi jangka pendek bisa merusak kualitas yang 

sedang dibentuk untuk jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan suatu 

bank untuk menekan biaya dengan cara mengurangi jumlah kasir (teller) 

menyebabkan semakin panjang antrian pada bank tersebut. 

 

2.5 Niat beli ulang. 

Niat beli ulang adalah tahap kecendrungan responden untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara 

pembelian aktual dan Niat beli ulang. Bila pembelian aktual adalah pembelian yang 

benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka Niat beli ulang adalah niat untuk 

melakukan pembelian kembali pada kesempatan mendatang. 

Definisi Niat beli menurut Kotler dan Keller (2007) adalah : Niat beli 

konsumen adalah sebuah perilaku dimana konsumen mempunyai keinginan dalam 
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membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih, 

menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan sesuatu produk. 

Niat beli ulang pada dasarnya adalah perilaku pelanggan yang merespon 

positif dengan kualiatas yang diberikan oleh perusahaan dan konsumen ingin 

mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut. 

Saladin (2007,20) mengatakan bahwa Niat beli dipengaruhi oleh dua hal, 

yaitu : 

1. Sikap orang lain (attitudes of others) 

Semakin banyak cerita negatif dari orang lain tentang produk yang akan dibeli 

maka akan berpengaruh negatif dengan niat beli konsumen. 

2. Faktor-faktor situasi yang tidak terduga (unanticipated situational factors) 

Faktor-faktor yang membuat konsumen selalu berpikir berkali-kali sebelum 

timbul hasrat dalam membeli.Dalam menindak lanjuti niat beli, konsumen akan 

membangun lima sub-keputusan yaitu , keputusan merek, keputusan 

penjual,keputusan jumlah yang akan dibeli, keputusan waktu untuk pembelian, 

keputusan cara pembayaran. Niat beli dibagi lagi menjadi tiga kategori menurut 

Engel (2008:560), Yaitu : 

1. Planned purchase, Pada situasi ini konsumen mengetahui apa yang akan 

dibeli. Konsumen telah memilih produk dan mereknya sebelum mereka 

mengunjungi toko. Niat beli ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

pengetahuan akan letak dan desain toko dan tekanan waktu yang 

membatasi pencarian dalam toko. 
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2. Partially planned purchase, Konsumen mengetahui produk apa yang 

mereka butuhkan tetapi mereka memilih merek ketika berbelanja. 

Keputusan akhirnya dipengaruhi oleh promosi seperti pengurangan harga 

dan kemasan khusus. 

3. Unplanned purchase, Konsumen memilih produk dan mereknya ketika 

berbelanja tanpa direncanakan terlebih dahulu, pembelian sering disebut 

pembelian impulse. Ketika berbelanja seringkali orang menggunakan 

product display sebagai panduan dalam berbelanja. 

Dalam penelitiannya Utomo,et al (2011)  menyatakan bahwa Niat beli adalah 

rencana untuk membeli barang atau jasa di waktu kedepan. 

Schiffman & Lanuk (2004:506) Pembelian ulang biasanya menandakan 

bahwa produk memenuhi persetujuan konsumen dan bahwa ia bersedia memakainya 

lagi dan dalam jumlah yang lebih besar. 

Menurut Ferdinand (2002:129) salah satu dimensi dari perilaku pembelian 

adalah Niat beli ulang. Berdasarkan teori-teori Niat beli ulang yang ada, beliau 

menyimpulkan bahwa Niat beli ulang dapat dikenali atau diidentifikasikan melalui 

indikator-indikator sebagai berikut : 

Menurut Macanlay dan Cook (1996:12), ada tiga komponen yang menjadi 

faktor-faktor penunjang seseorang melakukan pembelian ulang, yaitu : 

1.  Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. 

2.  Cara memberikan layanan tersebut. 

3.  Hubungan antar pribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut. 
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  Jadi dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

akan terjadi jika dipegang oleh faktor-faktor pelayanan yang positif, dan diharapkan 

akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk yang ditawarkan, 

sehingga diharapkan kesetiaan konsumen yang akan mendorong untuk melakukan 

pembelian ulang. 

2.6 Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Niat Membeli Ulang 

Konsumen adalah pihak yang dapat menilai baik atau tidaknya pelayanan. 

konsumen menilai pelayanan tersebut berdasarkan harapan yang mereka inginkan dan 

kenyataan pelayanan yang mereka terima. Konsumen menjadi semakin kritis dengan 

berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Oleh karenanya 

perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pelayanan yang prima 

untuk mencapai kepuasan konsumen agar dapat bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan persaingan. 

Kualitas jasa yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas jasa 

yang baik biasanya menampakkan hasil yang berupa semakin banyak pelanggan tetap 

bertahan serta kenaikan penjualan. 

Niat beli ulang merupakan niat pembelian yang didasarkan atas pengalaman 

yang telah dilakukan di masa lalu. Niat beli ulang yang tinggi dari konsumen ketika 

memutuskan untuk mengadopsi suatu produk. Keputusan untuk mengadopsi atau 

menolak suatu produk / layanan timbul setelah konsumen mencoba produk/ layanan 

tersebut dan kemudian timbul rasa suka atau tidak suka dengan produk/ layanan yang 

telah diberikan. Rasa suka dengan produk/ layanan dapat timbul apabila konsumen  
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memiliki persepsi bahwa produk /layanan tersebut mempunyai nilai tinggi di mata 

konsumen, tingginya niat beli ulang ini akan membawa dampak yang positif dengan 

keberhasilan produk/layanan dipasar. Niat beli ulang adalah perilaku pelanggan 

dimana pelanggan merespon positif dengan kualitas produk/jasa dari suatu 

perusahaan dan berniat mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang membantu suatu 

usaha untuk mempertahankan pelanggan regular ( Ranaweera & Neely, 2003). 

Cronin, Brady, dan Hult (2000)  menggambarkan bahwa Kualitas pelayanan 

memiliki efek linear langsung pada perilaku munculnya niat pelanggan. Ketika 

penyedia layanan dapat melakukan layanan mereka dengan respon cepat, jaminan, 

empati dan tindak lanjut, itu akan membantu dalam menarik pelanggan untuk 

membeli kembali produk lagi (Mummalaneni & Meng, 2009). Hasilnya ditegaskan 

oleh Ranaweera & Neely (2003) karena konsumen difasilitasi dengan kualitas 

pelayanan yang lebih baik akan menyebabkan tingkat yang lebih besar pada niat 

pembelian kembali dan itu memang penting untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 

Dari semua hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi Niat beli ulang konsumen 
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Gambar 2.2 Model Penelitian 

2.8 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 1995). Hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

H1: Tangibles berpengaruh terhadap Niat beli ulang konsumen pada CV Gurat Utama 

(Perusahaan Kontraktor interior). 

H2: Empathy berpengaruh terhadap Niat beli ulang konsumen pada CV Gurat Utama 

(Perusahaan Kontraktor interior). 

H3: Reability berpengaruh terhadap Niat beli ulang konsumen pada CV Gurat Utama 

(Perusahaan Kontraktor interior). 

Responsiveness 
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Reability 
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H4:  Responsiveness berpengaruh terhadap Niat beli ulang konsumen pada CV Gurat 

Utama (Perusahaan Kontraktor interior). 

H5: Assurance berpengaruh terhadap Niat beli ulang konsumen pada CV Gurat 

Utama (Perusahaan Kontraktor interior). 


