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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemasaran

Kegiatan pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia

usaha, yaitu berhasil atau tidaknya perusahaan mencapai tujuan utamanya yaitu

memperoleh laba. Dalam pemasaran, perusahaan berusaha mempelajari dan

memahami kebutuhan serta keinginan konsumen dengan tujuan untuk

memperoleh pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama.

Sehingga konsep inti pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler dan keller

(2012:27) Pemasaran adalah sebagai sesuatu proses sosial dan managerial yang

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan

inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan

orang lain. Dibawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran:

Adapun pengertian pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2012:28)
mengungkapkan bahwa pemasaran adalah:
“The process by which companies create value for customer and build
strong relationship with customer in order to capture value from customer
in return”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

pemasaran adalah satu fungsi organisasi mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, menawarkan dan menukarkan

produk yang bernilai dengan pihak lain.

2.1.2 Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan

pemasaran. Menurut Kotler dan Amstrong (2012:146) pengertian manajemen

pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan, program-

program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju
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dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung

pada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar

tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang

efektif untuk memberitahu, mendorong serta melayani pasar. Berikut ini

beberapa definisi manajemen pemasaran menurut para ahli :

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5)
adalah: “Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih
pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan
pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan
nilai pelanggan yang unggul”.

Manajemen pemasaran menurut Alma (2011:130) adalah: “Manajemen
pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari
kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa,

manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan proses yang melibatkan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan

oleh pemasar untuk mencapai tujuan perusahaannya atau manajemen pemasaran

adalah suatu seni dan ilmu yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memilih pasar sasaran dan meraih,

mempertahankan serta menumbuhkan nilai pelanggan dengan menciptakan,

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan.

2.1.3 Jasa

Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak

kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Menurut Kotler dalam Tjiptono

dan Chandra (2011:17), jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat

intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Menurut definisi Stanton dalam Alma (2011:243)" :
“Jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah tidak
berwujud, ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan.jasa dapat dihasilkan
dengan menggunakan benda-benda berwujud atau tidak.”
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa,

jasa ialah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain,

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan

apapun, serta produksi jasa mungkin berkaitan atau mungkin tidak berkaitan

dengan fisik.

2.1.3.1 Karakteristik Jasa

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:376-377), terdapat empat

karakteristik jasa yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Tidak Berwujud

Jasa berbeda dengan hasil produksi perusahaan. Jasa tidak dapat dilihat,

diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum jasa itu dibeli. Benda atau barang

yang kita beli atau yang kita gunakan sehari-hari adalah sebuah objek,

sebuah alat atau sebuah benda, sedangkan jasa merupakan perbuatan,

penampilan atau sebuah usaha. Bila kita membeli barang maka barang

tersebut dipakai atau ditempatkan di suatu tempat. Tetapi bila membeli jasa

maka pada umumnya tidak ada wujudnya. Bila uang dibayar untuk beli jasa,

maka pembeli tidak akan memperoleh tambahan benda yang dapat dibawa

ke rumah. Walaupun penampilan jasa diwakili oleh wujud tertentu.

2. Tidak Dapat Dipisahkan

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama tidak seperti

barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan

lewat berbagai penjualan dan baru kemudian dikonsumsi. Sedangkan jasa

biasanya dijual dahulu kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara

serentak. Misalnya jasa yang diberikan oleh sebuah perusahaan

penerbangan, calon penumpang membeli tiket, kemudian berangkat dan

duduk dalam kabin pesawat, lalu pesawat diterbangkan ke tempat tujuannya,

pada saat penumpang itu duduk dalam kabin pesawat, pada saat itulah jasa

diproduksi.
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3. Keberagaman

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang menyediakan dan

kapan serta dimana jasa itu dilakukan. Misalnya jasa yang diberikan oleh

sebuah maskapai penerbangan yang melayani rute terbang jarak pendek

dengan maskapai penerbangan yang melayani rute terbang yang panjang

akan sangat berbeda.

4. Tidak Tahan Lama

Jasa tidak dapat disimpan. Seorang calon penumpang yang telah membeli

tiket pesawat untuk suatu tujuan tertentu tetap dikenakan biaya administrasi,

walaupun dia tidak jadi berangkat. Tidak tahan lamanya jasa tidak jadi

masalah bila permintaan tetap. Tetapi jika permintaan berfluktuasi,

perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Misalnya pada musim-

musim puncak seperti liburan sekolah, tahun baru, musim haji atau hari

raya, sebuah perusahaan penerbangan harus mempersiapkan armada

pesawat lebih, berbeda dari permintaan dan penyediaan pesawat pada

sepanjang bulan-bulan biasanya.

2.1.4 Jasa Layanan Pendidikan

2.1.4.1 Pengertian Jasa Layanan Pendidikan

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya

manusia jasa pendidikan memegang peranan penting. Akan tetapi, minat dan

perhatian pada aspek kualitas jasa pendidikan bisa dikatakan baru berkembang

dalam satu decade terakhir. Keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan

tersebut (siswa, mahasiswa, stakeholder, masyarakat).

Secara sederhana layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa

pendidikan. Kata jasa itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan

pribadi  sampai pada jasa sebagai suatu produk (Rambat dan Hamdani, 2006:5).

Pendidikan sebagai produk jasa yang merupakan sesuatu yang tidak

berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses
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dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana

proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna

jasa yang mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan hak atau

kepemilikan. Jasa bukan barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak

berwujud. Jasa pendidikan merupakan jasa yang bersifat kompleks karena sifat

padat karya dan padat modal. Artinya, dibutuhkan banyak tenaga kerja yang

memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan dan padat modal karena

membutuhkan infrastruktur (peralatan) yang lengkap. Pendidikan merupakan

proses pemanusiaan manusia atau suatu proses yang harus dilakukan baik yang

terlembaga maupun tidak terlembaga yang menyangkut fisik dan non fisik dan

membutuhkan infrastruktur dan skill ataupun keterampilan. Dengan demikian

Jasa Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan

yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya (Helen Frida, 2014).

2.1.5 Kualitas Layanan

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Layanan Jasa

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:164), Konsep kualitas dianggap

sebagai ukuran kesempurnaan sebuah produk atau jasa yang terdiri dari kualitas

desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi secara spesifik

dari sebuah produk atau jasa, kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar

tingkat kesesuaian antara sebuah produk atau jasa dengan persyaratan atau

spesifikasi kualitas yang ditetapkan sebelumnya. Jasa bersifat intangible dan

lebih merupakan proses yang dialami pelanggan secara subjektif, dimana

aktivitas produksi dan konsumsi berlangsung pada saat bersamaan. Kualitas jasa

jauh lebih sulit didefinisikan, dijabarkan, dan diukur bila dibandingkan dengan

kualitas produk/barang. Perbedaan antara pengertian kualitas barang dan kualitas

jasa dapat dilihat pada Tabel 2.1.

NO Kualitas Produk Kualitas Jasa

1.
Dapat secara objektif diukur dan
ditentukan oleh pemanufaktur

Diukur secara subjektif dan acapkali
ditentukan oleh konsumen.

2.
Kriteria pengukuran lebih mudah
disusun dan dikendalikan.

Kriteria pengukuran lebih sulit disusun
dan seringkali sukar dikendalikan.



12

NO Kualitas Produk Kualitas Jasa

3.
Standarisasi kualitas dapat
diwujudkan melalui investasi pada
otomatisasi dan teknologi.

Kualitas sulit distandarisasikan dan
membutuhkan investasi besar pada
pelatihan sumber daya manusia.

4.
Lebih mudah
mengkomunikasikan kualitas.

Lebih sulit mengkomunikasikan kulitas.

5.
Dimungkinkan untuk melakukan
perbaikan pada produk cacat guna
menjamin kualitas.

Pemulihan atas jasa yang jelek sulit
dilakukan karena tidak bisa mengganti
“jasa-jasa yang cacat”.

6.
Produk itu sendiri
memproyeksikan kualitas.

Bergantung pada komponen peripherals
untuk merealisasikan kualitas.

7.
Kualitas dimiliki dan dinikmati
(enjoyed).

Kualitas dialami (experienced).

Tabel 2.1  Perbedaan Antara Kualitas Produk dan Jasa
Sumber: Tjiptono dan Chandra (2011:259)

Maka dari itu yang dimaksud kualitas adalah apabila beberapa faktor

dapat memenuhi harapan konsumen seperti pernyataan tentang kualitas oleh

Goetsh dan Davis dalam Tjiptono dan Chandra  (2011:164), “Kondisi dinamis

yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan

lingkungan memenuhi atau melebihi harapan”. Dan menurut Lewis dan Booms

dalam Tjiptono dan Chandra (2011:180), kualitas layanan sebagai ukuran

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu terwujud sesuai harapan

pelanggan. Sama seperti yang telah diungkapkan oleh Tjiptono dan Chandra

(2011:157), kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan ekspektasi

pelanggan serta menurut Kotler dan Keller (2012:136), menyatakan bahwa

konsumen menciptakan harapan-harapan jasa dari pengalaman masa lalu,

komunikasi word of mouth dan iklan. Konsumen membandingkan jasa yang

dipersepsikan dan yang diharapkan. Setiap penelitian akademis yang dilakukan

sebelumnya telah mengidentifikasikannya sebagai faktor kualitas jasa dalam

menjaga keunggulan persaingan dan pengaruhnya dalam mempertahankan

hubungan dengan konsumen.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono dan Chandra (2011:157), terdapat

faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah layanan adalah layanan yang

diharapkan dan layanan yang diterima. Jika layanan yang diterima sesuai bahkan
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dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan baik atau positif. Jika

layanan yang diterima melebihi layanan yang diharapkan, maka kualitas

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila layanan yang

yang diterima lebih jelek dibandingkan layanan yang diterima, maka kualitas

pelayanan dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya

kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan staffnya

memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

Dari beberapa pendapat, dapat di ambil garis besar bahwa kualitas

pelayanan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi harapan

konsumen dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pada saat

berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung.

2.1.5.2 Dimensi Kualitas Layanan

Tjiptono dan Chandra (2011:174-175) menjelaskan lima dimensi kualitas

jasa yang dijadikan pedoman oleh pelanggan dalam menilai kualitas jasa, yaitu:

1. Berwujud

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil.

2. Empati

Syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.

3. Keandalan

Kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan

terpercaya.

4. Keresponsifan

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat

atau tanggap.

5. Keyakinan

Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

Dalam Tjiptono dan Chandra (2011:232-233), Kualitas layanan telah

dijabarkan ke dalam dua puluh dua atribut yang telah dijadikan sebagai tabel:



14

No Dimensi Atribut

1. Reliability

1. Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan
2. Dapat diandalkan dalam menangani masalah jasa pelanggan
3. Menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali
4. Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan
5. Menyimpan catatan/ dokumen tanpa kesalahan

2. Responsiveness

6. Menginformasikan pelanggan tentang kepastian waktu
penyampaian jasa

7. Layanan yang segera/ cepat bagi pelanggan
8. Kesediaan untuk membantu pelanggan
9. Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan

3. Assurance

10. Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para pelanggan
11. Membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan
transaksi
12. Karyawan secara konsisten bersikap sopan
13. Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan

4. Empathy

14. Memberikan perhatian secara individual kepada para
pelanggan
15. Karyawan yang memperlakukan pelanggan secara penuh
perhatian
16. Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan
17. Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan
18. Waktu beroperasi yang nyaman

5. Tangibles

19. Peralatan modern
20. Fasilitas yang berdaya tarik visual
21. Karyawan yang berpenampilan rapi dan profesional
22. Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik
visual

Tabel 2.2 Dimensi dan Atribut Model SERVQUAL
Sumber : Tjiptono dan Chandra (2011:232-233)

Kualitas layanan itu sendiri dinilai oleh penerima bukanlah dari ukuran

penyedia jasa seperti yang diungkapkan oleh Tjiptono dan Chandra (2011:180),

“Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa, pelanggan (bukan

penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas jasa sebuah perusahaan”.
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2.1.6 Kepuasan Pelanggan

2.1.6.1 Definisi Kepuasan Pelanggan

Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari Bahasa Latin ”satis” yang

berarti cukup baik, memadai dan ”facio” yang berarti melakukan atau membuat.

Menurut Kotler yang dikutip kembali oleh Tjiptono dan Chandra (2011:312)

kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan

kinerja atau hasil yang ia persepsikan dibandingkan dengan harapannya. Definisi

umum tersebut mengacu pada paradigma expectancy-disconfirmation.

Berdasarkan paradigma ini, pelanggan membentuk harapan, harapan ini akan

menjadi standar untuk menilai kinerja aktual suatu produk atau jasa. Jika apa

yang diharapkan pelanggan terpenuhi, maka akan terjadi confirmation. Dengan

kata lain, pelanggan puas. Sebaliknya, jika apa yang diharapkan pelanggan tidak

terpenuhi, maka akan terjadi disconfirmation. Disconfirmation dibagi menjadi

dua, yaitu: disconfirmation positif, dan disconfirmation negatif. Disconfirmation

positif terjadi jika suatu produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan pelanggan

melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan. Disconfirmation negatif terjadi

jika suatu produk atau jasa tidak dapat memenuhi harapan pelanggan.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Tjiptono dan Chandra, 2011:

292) mendeskripsikan kepuasan sebagai “the good feeling that you have when

you achieved something or when something that you wanted to happen does

happen” and “the act of fulfilling a need or desire”. Dari pendapat diatas, dapat

diartikan bahwa kepuasan adalah perasaan menyenangkan yang dimiliki saat

mendapatkan sesuatu atau ketika sesuatu yang diinginkan terjadi dan aksi

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan

konsumen merupakan sikap, penilaian dan respon emosional yang ditunjukkan

oleh konsumen setelah proses pembelian/konsumsi yang berasal dari

perbandingan kesannya terhadap kinerja aktual terhadap suatu produk dan

harapannya, serta  evaluasi terhadap pengalaman mengkonsumsi suatu produk

dan jasa.
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2.1.6.2 Konsep Kepuasan Pelanggan

Kotler dan Keller (2012:177) menyatakan kepuasan adalah perasaan

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara

persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi/kesan atas kinerja dan

harapan. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja berada

dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja melebihi harapan,

pelanggan amat puas senang, sehingga kepuasan pelanggan memerlukan

keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan dengan apa yang diberikan.

Terciptanya kualitas pelanggan akan memberi manfaat kepada

perusahaan karena pembeli merasa terpenuhi keinginannya dan kebutuhan akan

membeli ulang dan terciptanya loyalitas terhadap jasa pelayanan yang diterima,

selain itu mereka akan lebih loyal terhadap harga, serta akan menyebarkan berita

baik dan memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut kepada teman sekitarnya

untuk menggunakan jasa tersebut dan menguntungkan perusahaan. Kepuasan

tinggi atau rasa amat senang menimbulkan ikatan emosional dengan merek atau

perusahaan penyedia jasa tersebut. Secara konseptual kepuasan pelanggan dapat

dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan
Sumber: Tjiptono dan Chandra (2012: 147)

Kebutuhan dan
Keinginan Pelanggan

Tujuan Perusahaan

Produk

Harapan Pelanggan
Terhadap Produk

Nilai Produk Bagi
Pelanggan

Tingkat Kepuasan
Pelanggan
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2.1.6.3 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Menurut Kotler dan Keller (2012:138) perusahaan akan bertindak

bijaksana dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur karena salah satu

kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan.

Mempertahankan pelanggan merupakan hal penting daripada memikat

pelanggan. Oleh karena itu terdapat 5 dimensi untuk mengukur kepuasan

pelanggan yaitu :

1. Membeli lagi

2. Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dan

merekomendasikannya

3. Kurang memperhatikan merek dan iklan produk pesaing

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama.

5. Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan

Aspek–aspek yang digunakan menurut Kotler dan Keller (2012:138)

dalam mengukur kepuasan konsumen antara lain:

1. Reliability, merupakan perbandingan antara harapan dengan persepsi

konsumen terhadap kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan

dengan segera dan akurat. Meliputi kecepatan pemberian pelayanan,

kualifikasi person atau orang yang memberikan pelayanan, ketepatan

pemberian pelayanan.

2. Product-related Information, meliputi fasilitas sarana dan prasarana,

ketepatan saran dan penjelasan.

3. Commercial aspect, meliputi keramahan layanan, kemudahan untuk

memperoleh informasi.

Telah banyak dilakukan riset untuk menentukan kepuasan pelanggan,

walaupun ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun perusahaan harus

melaksanakannya agar pelanggan selalu merasa puas atas pelayanan yang

diberikan. Ada beberapa metode yang dapat dipakai untuk mengukur kepuasan

pelanggan. Kotler dan Keller (2012:179), menemukan 4 (empat) metode untuk

mengukur kepuasan pelanggan, terdiri atas:
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1. Sistem keluhan dan saran. Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan

pelanggan (customer oriented) seharusnya memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada pelanggannya untuk menyampaikan keluhan, saran,

komentar mereka melalui media yang bisa digunakan meliputi saluran

telepon khusus bebas pulsa (customer hotline), situs website, email, SMS,

dan lain-lain. Hal tersebut memungkinkan memberikan respon mereka

dengan cepat tanggap setiap ada masalah. Metode ini bersifat pasif sehingga

sulit mendapat gambaran lengkap mengenai kepuasan pelanggan, tidak

semua pelanggan bersedia memberikan responnya. Yang lebih penting dari

konsumen adalah bagaimana perusahaan menyikapi keluhan dan saran

tersebut sehingga perusahaan dapat memuaskan keluhan pelanggan tersebut.

2. Survei kepuasan pelanggan. Penelitian menunjukkan sekalipun pelanggan

tidak puas dalam satu dan setiap empat pembelian, hanya sekitar lima persen

yang akan mengeluh. Sebanyak 95 persen lainnya merasa keluhan tidak

berguna untuk disampaikan atau pelanggan tidak tahu bagaimana atau

kepada siap harus mengeluh. Sekitar 34 persen pelanggan yang

mendaftarkan keluhan besar akan membeli lagi dan perusahaan tersebut jika

keluhan mereka diselasaikan dan angka ini naik menjadi 52 persen untuk

keluhan kecil. Jika keluhan tersebut dapat diselasaikan dengan cepat, sekitar

52 persen (keluhan besar) dan 95 (keluhan kecil) akan membeli lagi dari

perusahaan tersebut. Sebagaian besar pelanggan hanya akan mengurangi

pembelian/transaksi atau pindah ke perusahaan lain yang sejenis. Bila

karena itu, perusahaan-perusahaan tidak dapat menggunakan banyak

keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan.

3. Belanja Misterius. Metode ini dilaksanakan dengan cara membayar

beberapa orang untuk berperan sebagai pelanggan/pembeli potensial produk

perusahaan guna melaporkan temuan tentang kekuatan dan kelemahan, serta

perlakuan yang mereka alami ketika melakukan transaksi. Pembelanja

misterius tersebut bahkan dapat menyampaikan masalah tertentu untuk

menguji keterampilan karyawan dalam melayani dan menyelesaikan

masalah tersebut. Dari hasil pembelanja misterius tersebut perusahaan dapat
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mengevaluasi kualitas pelayanan yang selama ini dijalankan dengan

melakukan perbaikan-perbaikan pada bagian-bagian yang kurang, baik pada

produk, proses maupun pada karyawan, sehingga kedepan pelayanan yang

berorientasi pada kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan terus sesuai

dengan perkembangan pasar.

4. Analisis hilangnya Pelanggan. Perusahaan berusaha menghubungi para

pelanggannya telah berhenti membeli/bertransaksi atau yang telah beralih ke

perusahaan lain untuk mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang

penting bukan hanya melakukan wawancara saat pelanggan mulai berhenti,

melainkan juga memantau tingkat hilangnya pelanggan. Jika tingkat

hilangnya pelanggan meningkat, menunjukkan bahwa perusahaan telah

gagal memuaskan pelanggannya. Informasi ini sangat bermanfaat bagi

perusahaan untuk mengambil kebijaksanaan selanjutnya dalam rangka

meningkatkan kepuasan.

2.1.7 Word of Mouth (WOM)

2.1.7.1 Pengertian Word of Mouth

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu

program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk ataupun jasa, bila

konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut

dapat berguna, maka konsumen tidak akan pernah membeli produk tersebut.

Salah satu alat promosi yang paling ampuh adalah sistem Word of mouth

(WOM). Harrison-Walker (2001), menyatakan bahwa word of mouth (WOM)

merupakan sebuah komunikasi informal diantara seorang pembicara yang tidak

komersil dengan orang yang menerima informasi mengenai sebuah merek,

produk, perusahaan atau jasa. Word of Mouth dapat diartikan sebagai aktivitas

komunikasi dalam pemasaran yang mengindikasikan seberapa mungkin

customer akan bercerita kepada orang lain tentang pengalamannya dalam proses

pembelian atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Pengalaman customer

tersebut dapat berupa pengalaman positif atraupun pengalaman negatif. Seperti

yang dinyatakan Davidow (2003): “that word of mouth is actually a U shaped
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relationship, where satisfied complainers spread positive word of mouth

valance, and dissatisfied complainers spread negative word of mouth valance”

Bahwa sebenarnya hubungan dari mulut ke mulut berbentuk U, dimana apabila

seseorang puas maka ia akan menyebarkan berita positif dari mulut ke mulut,

tapi apabila mengeluh tidak puas maka ia akan menyebarkan berita negatif dari

mulut ke mulut. Pengalaman yang kurang memuasakan pada customer dapat

memunculkan beberapa respo terhadap perusahaan. Perusahaan dapat

menanggapi respon tersebut dengan berbagai cara yang dinamis. Peluang

meningkatnya aktivitas word of mouth dapat memberikan pengaruh yang hebat.

Hawkins dkk (2007:241) mengemukakan bahwa WOM merupakan

kegiatan penyebaran informasi dari seseorang kepada orang lainnya dalam

bentuk komunikasi verbal termasuk bertatap muka langsung, melaui telepon, dan

internet.

Suprapti (2010:274) mengemukakan bahwa komunikasi getok tular atau

word of mouth merupakan komunikasi pribadi antara dua individu atau lebih,

misalnya antara pelanggan atau antar anggota dari suatu kelompok. Word of

mouth yang diperoleh pelanggan melalui orang yang dipercayai seperti para ahli,

teman, keluarga cenderung lebih cepat diterima. Selain word of mouth juga dapat

dijadikan referensi karena pelanggan jasa biasanya sulit untuk mengevaluasi jasa

yang belum dibeli atau belum dirasakan sendiri. Suatu pengertian yang telah

diterima secara luas dalam customer behavior adalah bahwa WOM memegang

peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku pelanggan. Hal ini

dikemukakan oleh Reingen dan Walker (2001). Dari hasil penelitiannya

menghasilkan penelitian yang menunjukan WOM 7 kali lebih efektif

dibandingkan iklan dimajalah dan koran, 4 kali lebih efektif dari personal selling

serta 2 kali lebih efektif dari pada iklan radio pada usaha yang dilakukan oleh

perusahaan dalam mempengaruhi pelanggan untuk beralih guna menggunakan

produk perusahaan tersebut.

Komunikasi WOM yang positif telah diakui sebagai wahana yang

berharga untuk mempromosikan produk dan jasa dari sebuah perusahaan.

Sebenarnya dengan sifat yang non komersial, komunikasi WOM dipandang tidak
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terlalu skeptis dari upaya-upaya promosi yang dilakukan perusahaan, walaupun

komunikasi WOM bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi setiap

keputusan pembelian. Riset sebelumnya menunjukakan bahwa komunikasi

WOM ini sangat penting untuk bidang jasa.

2.1.7.2 Dimensi Word Of Mouth

Word of mouth pada dasarnya adalah komunikasi informal tentang

produk atau jasa, berbeda dengan komunikasi formal, karena dalam komunikasi

informal pembicara cenderung bertindak sebagai seorang teman yang lebih

persuasif. Pengaruh seseorang dalam word of mouth sangat kuat karena

informasi dari sumber word of mouth relatif dipercaya dan terpercaya, selain itu

bisa mengurangi resiko dalam keputusan pembelian. Dimensi word of mouth

menurut Rosiana (2011):

1. Cerita positif, adalah keinginan konsumen untuk memberitakan atau

menceritakan hal-hal positif mengenai produk yang dikonsumsinya kepada

orang lain.

2. Rekomendasi, adalah keinginan konsumen untuk memberikan rekomendasi

kepada orang lain yang membutuhkan informasi mengenai produk yang

berkualitas.

3. Ajakan, adalah kesediaan konsumen untuk mengajak orang lain agar

menggunakan produk yang telah dikonsumsinya.

2.1.8 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan dan Word of Mouth

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harrison-Walker (2001)

menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan salah satu variabel yang dapat

mempengaruhi word of mouth. Penelitian ini menyatakan bahwa kualitas jasa

secara positif berpengaruh terhadap kecenderungan pelanggan untuk melakukan

word of mouth. Persepsi kualitas jasa perusahaan yang lebih tinggi daripada

harapan konsumen, akan menciptakan suatu word of mouth yang positif. Namun,

jika kualitas jasa yang ditawarkan lebih rendah dari pada harapan pelanggan,

maka pelanggan tersebut akan memberikan rekomendasi atau word of mouth



22

negatif. Informasi negatif tersebut akan disebarkan kepada lebih banyak orang

dengan tingkat intensitas yang tinggi dan secara detail, hal ini dikarenakan pada

dasarnya seseorang tidak ingin orang lain mendapatkan atau mengalami hal

buruk seperti pangalaman yang telah terjadi pada pelanggan tersebut, serta Aida

(2012) menjelaskan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan mahasiswa, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap WOM mahasiswa, kualitas layanan berpengaruh t i d a k  l a n g s u n g

s e c a r a positif dan signifikan terhadap WOM mahasiswa melalui kepuasan.

Tjiptono dan Chandra (2011:24) menyatakan bahwa tujuan dasar dari

suatu bisnis adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kepuasan

pelanggan dapat menciptakan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara

perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk suatu

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi

perusahaan. Brown et al. (2005), menyatakan ketika seorang pemasar mampu

menawarkan tingkat kepuasan yang maksimal kepada konsumen, maka

konsumen akan memiliki kecenderungan untuk melakukan positif word of

mouth. Brown et al. (2005), juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif

antara kepuasan pelanggan dan word of mouth.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literature berkaitan,

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari penelitian terhadulu mengenai

kualitas produk, harga, promosi, dan kepercayaan terhadap proses keputusan

pembelian. Analisis penelitian terhadulu dipaparkan pada tabel berikut ini:

No Peneliti Sumber Judul Hasil Penelitian

1
Setyawati

Indah

Tesis
Universitas
Diponogoro

2009

Analisis Pengaruh
Kualitas Layanan

Dan Kepuasan Pasien
Terhadap Word of
Mouth (Studi pada
pasien rawat jalan
RS. Bhakti Wira

Hasil penelitiannya menyatakan
bahwa   kualitas layanan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan
pasien,  kualitas layanan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap WOM, dan
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No Peneliti Sumber Judul Hasil Penelitian

Tamtama Semarang) kepuasan pasien berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
WOM.

2
Aida W.
Batubara

Jurnal
Manajemen
dan bisnis
tahun 2014

Pengaruh Kualitas
Pelayanan Terhadap

Kepuasan Dan
Word Of Mouth

Mahasiswa Program
Studi Diploma III

Administrasi
Perpajakan Fisip

USU

Hasil dari penelitiannya
menyatakan bahwa kualitas
layanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan
mahasiswa, kepuasan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap WOM
mahasiswa, kualitas layanan
berpengaruh t i d a k
l a n g s u n g  s e c a r a positif
dan signifikan terhadap WOM
mahasiswa melalui kepuasan

3
Pande
Putu

Tesis
Program

Pasca
Sarjana

Universitas
Udayana

2012

Pengaruh Kualitas
Layanan Terhadap

Kepuasan Dan Word
of Mouth Mahasiswa
Lembaga Pelatihan

Pariwisata Bali

Hasil dari penelitiannya
menyatakan bahwa Kualitas
layanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan,
Kepuasan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
WOM, Kualitas layanan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap WOM
mahasiswa LP2B, dan Kualitas
layanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap WOM
mahasiswa LP2B melalui
kepuasan mahasiswa.

4

Wayan
Ardani
dan Ni

Wayan Sri
Suprapti

Jurnal
Fakultas
Ekonomi

Universitas
Udayana

2012

Pengaruh Kuliatas
Layanan Terhadap

Kepuasan dan Word
Of Mouth (Studi di
RSUD Wangaya

Denpasar)

Hasil dari penelitiannya
menyatakan bahwa kualitas
layanan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan
dan kualitas layanan
berpengaruh secara positif dan
signifikan WOM. Serta
Kepuasan berpengaruh positif
terhadap WOM.

Tabel 2.3: Penelitian Terdahulu
Sumber: data diolah kembali (2015)
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2.2 Kerangka Pemikiran

Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan formal,

khususnya pendidikan tinggi, menjadikan perguruan tinggi sebagai sektor

strategis yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang

bermutu. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar perguruan tinggi

menuntut lembaga pendidikan memperhatikan mutu pendidikan dan

kelembagaan sehingga mampu serta unggul dalam persaingan tersebut.

Perguruan tinggi harus melakukan langkah antisipasi guna menghadapi

persaingan yang semakin kompetitif serta bertanggung jawab untuk menggali

dan meningkatkan segala aspek pelayanan yang dimiliki.

Perguruan tinggi tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya industri

jasa, dan setiap saat berubah seiring dengan proses globalisasi, oleh karenanya

perlu dipasarkan dan berorientasi kepada mahasiswa sebagai salah satu

pelanggan, dan itu konsisten dengan kepentingan pemasaran dunia industri

sektor pendidikan. Pemasaran merupakan salah satu media bagi perguruan tinggi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar tujuan tersebut tercapai maka

setiap perguruan tinggi harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang

dan jasa yang diinginkan konsumen dengan memberikan pelayanan yang

menyenangkan, fasilitas-fasilitas yang menunjang dan prosedur yang

ditetapkan, yang mana hal tersebut akan membentuk rasa kepuasan konsumen.

Word of mouth menjadi media komunikasi yang paling kuat dalam

mengkomunikasikan produk atau jasa kepada dua atau lebih konsumen (Hasan

2010:32). Dan pengertian word of mouth menurut Hasan (2010:32) adalah

tindakan konsumen memberikan informasi kepada konsumen lain (antar pribadi)

nonkomersial baik merek, produk maupun jasa. Rangkuti (2009:77)

mendefinisikan WOM sebagai usaha pemasaran yang memicu pelanggan untuk

membicarakan, mempromosikan, merekomendasi, dan menjual suatu produk,

jasa, atau merek kepada pelanggan lain.

Konsep penelitian secara konseptual mengacu pada kajian teori lima

penentu kualitas jasa menurut Tjiptono dan Chandra (2011:180), yaitu tangibles,

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Mengetahui kepuasan dan
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word of mouth konsumen sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk

menentukan strategi pemasaran yang tepat.

Maka diperoleh suatu gambaran konsep dalam penelitian ini terdiri atas

kualitas layanan, kepuasan, dan WOM yang dapat dilihat pada Gambar 2.2

berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kulitas pelayanan dapat menjadi

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan word of mouth mahasiswa

Universitas Telkom. Maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa Fakultas Ilmu

Terapan Universitas Telkom.

2. Kualitas layanan berpengaruh terhadap word of mouth mahasiswa Fakultas

Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Kualitas layanan (X)
Tjiptono & Chandra (2011:180):

1. Bukti Fisik (Tangibles)
2. Empati (Emphaty)
3. Reliabilitas (Reliability)
4. Daya Tanggap (Responsiveness)
5. Keyakinan (Assurance)

Kepuasan Konsumen (Y1)
Kotler dan Keller (2012:138):

1. Reliability
2. Product-related Information
3. Commercial aspect

Word Of Mouth (Y2)
Rosiana (2011):

1. Cerita Positif
2. Rekomendasi
3. Ajakan


