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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan,

karena setiap perusahaan ingin bertahan dan terus berkembang. Tetapi seringkali

masyarakat awam menyamakan pemasaran dengan penjualan. Pandangan

semacam ini perlu diubah.  Karena penjualan hanya merupakan salah satu aspek

dari pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan

konsumen pasar sasarannya, serta bagaimana cara memuaskan mereka. (Kotler ;

2005 ; 5 dalam buku Manajamen Pemasaran)

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemasaran, maka

penulis mengutip beberapa pendapat pakar pemasaran, yaitu:

Kotler-Keller (2007;6) dalam buku Manajemen Pemasaran 1. Edisi

keduabelas yang dialihbahasakan oleh Molan mendefinisikan pemasaran adalah :

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

Definisi lain dari pemasaran menurut Stanton yang di kutip oleh Swastha

(2003;5) dalam buku Manajemen Pemasaran Modern mengungkapkan bahwa :

Pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-
kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan
harga, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan
kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Dari beberapa pendapat di atas pada dasarnya pengertian dari pemasaran

tidak jauh berbeda. Pemasaran tidak terbatas pada kegiatan yang dijalankan

perusahaan, tetapi diarahkan untuk menciptakan pertukaran antara perusahaan

dengan pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan.
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2.2 Pengertian Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan bagian dari aktivitas pemasaran yang

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk

membeli produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Di bawah ini

dikemukakan beberapa definisi bauran pemasaran menurut beberapa ahli:

Kotler (2005;17) yang di alih bahasakan oleh Molan, yaitu :

Bauran Pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang

digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan

pemasarannya di pasar sasaran.

Definisi lain dari bauran pemasaran menurut Kotler - Keller (2007;23)

yang di alih bahasakan oleh Molan, Bauran Pemasaran didefinisikan sebagai :

Perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk

mengejar tujuan pemasarannya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran

merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk

mempengaruhi konsumen terhadap keputusan pembelian di pasar. Juga dapat

mempengaruhi permintaan terhadap produknya dan perangkat tersebut akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan ditujukan untuk

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Perangkat dari bauran pemasaran menurut McCarthy (dalam Kotler

2005;18) diklasifikasikan menjadi 4P yaitu (Product, Price, Place, Promotion).

Adapun pengertian dari masing – masing bauran pemasaran adalah sebagai

berikut :

1. Produk (Product)

Penawaran yang berwujud dari perusahaan kepada pasar yang mencakup

keragaman produk, kualitas produk, design, ciri, warna merek, kemasan,

ukuran, pelayanan, garansi dan imbalan.
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2. Harga (Price)

Sejumlah uang yang dibayar pelanggan untuk produk tertentu. Perusahaan

menentukan harga seperti memberikan daftar harga, diskon, potongan

harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit.

3. Distribusi (Place)

Suatu tempat yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan

perusahaan untuk membuat produk dan produk tersebut dapat diperoleh

dan tersedia bagi pelanggan sasaran, yaitu dengan meyediakan saluran

pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan,

transportasi.

4. Promosi (Promotion)

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar

sasaran. Promosi penjualan, periklanan, tenaga penjual, public relation,

pemasaran langsung.

Menurut Tjiptono (2007;145) dalam buku Strategi Pemasaran, bahwa

di dalam perusahaan jasa bauran pemasaran ditambah menjadi 7P, adapun 3P itu

adalah :

5. Orang (People)

Perusahaan dapat membedakan dirinya dengan cara merekrut dan melatih

karyawan yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan dalam

berhubungan dengan pelanggan, dari pada karyawan pesaingnya.

6. Lingkungan Fisik (Physical Environment)

Perusahaan jasa dapat mengembangkan lingkungan fisik yang lebih

atraktif.

7. Proses (process)

Perusahaan jasa dapat merancang proses penyampaian jasa yang superior,

misalnya home banking yang dibentuk oleh bank tertentu.
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2.3 Jasa

2.3.1 Pengertian Jasa

Dalam pemasaran terdapat dua macam pemasaran, yaitu pemasaran

produk dan pemasaran jasa.  Pemasaran pada mulanya berkembang dari penjualan

produk fisik, sementara itu pertumbuhan jasa yang luar biasa mendorong

timbulnya perhatian pada industri jasa. Beberapa definisi Jasa menurut para

pakar, adalah:

Kotler (2005:111) menyatakan bahwa :

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh
satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud
dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin
saja terkait atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik.

Definisi lain dari jasa menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo. Bitner

yang dikutip oleh Alma (2007:243) dalam buku Manajemen Pemasaran dan

Pemasaran Jasa :

Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk
dikonsumsi secara bersamaan dengan waktu produksi dan
memberikan nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat)
bersifat tidak berwujud.

Dari definisi tersebut Kotler menyatakan bahwa jasa pada dasarnya

merupakan suatu yang tidak berwujud, yang dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginan konsumen. Dalam memproduksi suatu jasa dapat menggunakan

bantuan suatu produk fisik tetapi bisa juga tidak. Disamping itu juga jasa tidak

mengakibatkan peralihan hak suatu barang secara fisik atau nyata, jadi jika

seseorang pemberi jasa memberikan jasanya kepada orang lain, maka tidak ada

perpindahan hak milik secara fisik.
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2.3.2 Karakteristik Jasa

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari produk

berupa barang dan berdampak pada strategi mengelola dan memasarkannya.

Karakteristik jasa menurut Kotler (2005;112) :

1. Tidak Berwujud (intangibility)

Berbeda dari produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau

dicium sebelum dibeli. Orang yang menjalani operasi wajah tidak dapat melihat

hasilnya yang sesungguhnya sebelum ia membeli jasa tersebut, dan pasien di

ruang praktik psikiater tidak dapat mengetahui hasil yang sesungguhnya

2. Tidak Terpisahkan (inseparability)

Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini tidak

berlaku bagi barang – barang fisik, yang diproduksi, disimpan sebagai

persediaan, didistribusikan melalui banyak penjual, dan dikonsumsi kemudian.

3. Bervariasi (variability)

Karena tergantung pada siapa memberikannya dan kapan dan di mana

diberikan, jasa sangat bervariasi. Beberapa dokter memiliki keramahan sangat

baik dengan pasien, yang lain kurang sabar dengan pasien – pasiennya.

4. Tidak tahan lama (perishability)

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa yang mudah rusak (perishability) tersebut

tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tetap berjalan lancar. Jika

permintaan berfluktuasi, perusahaan – perusahaan jasa menghadapi masalah

yang rumit.

Jadi dari pendapat Philip Kotler di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa

memiliki karkteristik yang berbeda dengan barang berwujud.  Hal ini berakibat

bahwa dalam pemasarannya  jasa akan memerlukan penanganan yang berbeda.

2.3.3 Klasifikasi Jasa

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variasi bauran antara

barang dan jasa di atas, maka sulit untuk menggeneralisir jasa bila tidak

melakukan pembedaan lebih lanjut. Banyak pakar yang melakukan klasifikasi
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jasa, di mana masing-masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang

disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing.

Secara garis besar, klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh

kriteria (Lovelock, 1987, dalam Evans dan Berman, 1990) yang dikutip oleh

Tjiptono (2006;8) dalam buku Manajemen Pelayanan Jasa, yaitu :

1. Segmen pasar

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang

ditujukan pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, katering,

jasa tabungan dan pendidikan) dan jasa kepada pelanggan organisasional

(misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa

konsultan manajemen). Perbedaan utama di antara kedua segmen

bersangkutan terletak pada alasan  dan kriteria spesifik dalam memilih jasa

dan penyedia jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas

pengerjaan jasa yang diperlukan.

2. Tingkat keberwujudan

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu :

 Rent goods service

Dalam tipe ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu

berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu spesifik.

Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena

kepemilikannya tetap di tangan pihak perusahaan yang

menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, videogame,

VCD/DVD, OHP (Overhead Projector), komputer, villa, dan

apartemen.

 Owned goods service

Pada owned goods service, produk-produk yang dimiliki konsumen

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau

dipelihara/ dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini juga mencakup
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perubahan bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. Contohnya

jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, komputer dan lain-lain),

pencucian mobil, perawatan rumput lapangan golf, perawatan taman,

pencucian pakaian (laundry and dry cleaning), dan lain-lain.

 Non goods service

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat

intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para

pelanggan. Contohnya supir, baby sitter, dosen, tutor, pemandu wisata,

ahli kecantikan, dan lain-lain.

3. Keterampilan penyedia jasa

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok

jasa. Pertama, Professional service (seperti dosen, konsultan manajemen,

konsultan hukum, pengacara, konsultan perpajakan, konsultan sistem

informasi, dokter, fotografer profesional, akuntan, psikolog, perawat dan

arsitek). Kedua non professional service (seperti jasa supir taksi, tukang

parkir, pengantar surat, pengangkut sampah, pembantu rumah tangga dan

penjaga malam)

4. Tujuan Organisasi Jasa

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial

service atau profit service (misalnya: penerbangan, bank dan jasa

parsel) dan non-profit service (misalnya: sekolah, panti asuhan,

perpustakaan dan museum).

5. Regulasi

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

pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service

(seperti makelar, katering dan pengecatan rumah)

6. Tingkat intensitas karyawan

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja),

jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment based

service, seperti cuci mobil otomatis dan ATM (Automatic Teller



16

Machine) dan people-based service, seperti: satpam dan jasa akuntan.

People-based service masih dapat dikelompokkan menjadi kategori

tidak terampil dan pekerja profesional (Kotler, 1994). Jasa yang padat

karya (People-based) biasanya ditemukan pada perusahaan yang

memang memerlukan banyak tenaga ahli dan apabila pemberian jasa itu

harus dilakukan di rumah atau di tempat usaha pelanggan. Perusahaan

juga akan bersifat padat karya bila proses penyampaian jasa kepada satu

pelanggan memakan waktu sehingga perusahaan membutuhkan personil

yang relatif banyak untuk melayani pelanggan yang lain. Sementara itu

perusahaan yang bersifat equipment-based mengandalkan penggunaan

mesin dan peralatan canggih yang dapat dikendalikan dan dipantau

secara otomatis atau semi otomatis. Ini dilakukan dengan tujuan untuk

menjaga konsistensi kualitas jasa yang diberikan.

7. Tingkat kontak penyedia jasa

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).

2.3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa sangat bervariasi dan kompleks, karena banyak elemen

yang mempengaruhinya seperti sistem internal organisasi, lingkungan fisik, iklan

dan komentar dari mulut ke mulut, dan sebagainya. Oleh karena itu Groonos yang

dikutip oleh Kotler menegaskan bahwa pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan

pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran internal dan interaktif. Ada beberapa

strategi pemasaran yang dapat diterapkan perusahaan jasa seperti yang

dikemukakan oleh Gronroos yang dikutip Kotler (2005;117) yaitu :

1. Pemasaran Eksternal

Menggambarkan pekerjaan biasa untuk menyiapkan, menetapkan harga,

mendistribusikan, dan mempromosikan jasa tesebut kepada konsumen.
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2. Pemasaran internal

Menggambarkan pekerjaan untuk melatih dan memotivasi karyawannya

untuk melayani pelanggan dengan baik.

3. Pemasaran Interaktif

Menggambarkan kemampuan karyawan dalam melayani klien. Karena

klien tersebut menilai jasa bukan hanya berdasarkan mutu teknisnya tetapi

juga berdasarkan mutu fungsionalnya.

Gambar 2.1

Tiga Jenis Pemasaran dalam Industri Jasa
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2.4 Kualitas Jasa

2.4.1 Pengertian Kualitas Jasa

Sebenarnya tidaklah mudah mendefinisikan kualitas dengan tepat. Definisi

kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan

serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan.

Definisi kualitas jasa menurut Wyckof (dalam Lovelock;1988) yang dikutip

oleh Tjiptono (2006;59) yaitu :
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Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi

keinginan pelanggan.

Definisi lain dari kualitas jasa menurut Lovelock-Wright (2007;96) dalam

buku Manajemen Pemasaran Jasa yaitu sebagai berikut :

Kualitas jasa adalah evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan

terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan.

Kualitas jasa yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen. Kualitas

jasa yang baik biasanya menampakkan hasil yang berupa semakin banyak

pelanggan yang tetap bertahan serta kenaikan penjualan. Ada dua faktor utama yang

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu yang diharapkan dan yang dirasakan (expected

service dan perceived service). Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai

yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.

Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan,

konsumen akan meninggalkan perusahaan karena merasa tidak puas. Dengan

demikian kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi

harapan pelanggannya secara konsisten.

2.4.2 Model Kualitas Jasa

Menurut Berry, Parasuraman, dan Zeithaml yang dikutip oleh Tjiptono

(2006;80-82) mengungkapkan model kualitas jasa yang diperlukan pada industri

jasa. Pada model tersebut mengidentifikasikan lima kesenjangan yang

menyebabkan kegagalan penyampaian jasa.
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Gambar 2.2

Model Kualitas Jasa

KONSUMEN

PEMASAR

Sumber: Parasuraman, A., et al. (1985), A Conceptual Model of Service Quality and
its Implications Future Research, Journal of Marketing, Vol.49 (Fall),p.44.
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tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa

seharusnya didesain, dan jasa-jasa pendukung/sekunder apa saja yang

diinginkan konsumen. Contohnya: pengelola catering mungkin mengira

para pelanggannya lebih mengutamakan ketepatan waktu pengantaran

makanannya, padahal para pelanggan tersebut mungkin lebih

memperhatikan variasi menu yang disajikan.

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan

spesifikasi kualitas jasa.

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang

diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak

adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan

sumber daya atau karena adanya kelebihan permintaan. Sebagai contoh:

manajemen suatu bank meminta para stafnya agar memberikan pelayanan

secara 'cepat' tanpa menentukan standar atau ukuran waktu pelayanan

yang dapat dikategorikan cepat.

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya: karyawan

kurang terlatih (belum menguasai tugasnya), beban kerja melampaui

batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja atau bahkan tidak mau

memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Selain itu mungkin pula

karyawan dihadapkan pada standar-standar yang kadangkala saling

bertentangan satu sama lain, misalnya: para juru rawat diharuskan

meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan atau masalah

pasien, tetapi di sisi lain mereka juga harus melayani para pasien

dengan cepat.

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan

atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi

perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat
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dipenuhi. Misalnya brosur suatu lembaga pendidikan menyatakan

bahwa lembaganya merupakan yang terbaik, memiliki sarana kuliah,

praktikum dan perpustakaan lengkap, dan staf pengajarnya

profesional. Akan tetapi saat pelanggan datang dan merasakan bahwa

ternyata fasilitas praktikum dan perpustakaannya biasa-biasa saja

(hanya memiliki beberapa ruang kuliah, jumlah komputer relatif

sedikit, judul dan eksemplar buku terbatas), maka sebenarnya

komunikasi eksternal yang dilakukan lembaga pendidikan tersebut

telah mendistorsi harapan konsumen dan menyebabkan terjadinya,

persepsi negatif terhadap kualitas jasa lembaga tersebut.

5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan.

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja prestasi perusa-

haan dengan cara yang berlainan atau bisa juga keliru mempersepsi-

kan kualitas jasa tersebut. Misalnya: seorang dokter bisa saja terus

mengunjungi pasiennya untuk menunjukkan perhatiannya. Akan tetapi

pasien dapat menginterpretasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada

yang tidak beres berkenaan dengan penyakit yang dideritanya.

2.4.3 Prinsip-prinsip Kualitas Jasa

Menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif

bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu

memenuhi enam prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan

manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut sangat

bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat

untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan

dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan.

Enam prinsip pokok tersebut menurut Wolkins yang dikutip oleh

Tjiptono (2006;75) :
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1. Kepemimpinan

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan

untuk meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan

dari manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya

berdampak kecil terhadap perusahaan.

2. Pendidikan

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan

operasional harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-

aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut

meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat dan teknik

implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi

strategi kualitas.

3. Perencanaan

Proses perencanaan harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang

dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya.

4. Review

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini

merupakan suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang

konstan dan terus-menerus untuk mencapai tujuan kualitas.

5. Komunikasi

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan

karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti

pemasok, pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain.

6. Penghargaan dan pengakuan (Total Human Reward)

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik

perlu diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan
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demikian dapat meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa

kepemilikan setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat

memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang

dilayani.

2.4.4 Faktor-faktor yang Menentukan Penilaian Kualitas Pelayanan

Langkah pertama dalam program penilaian kualitas adalah menentukan

apa yang diukur. Suatu pengukuran memang hanya akan efisien bila dipahami apa

yang akan diukur sebelum  bertanya bagaimana mengukurnya. Dalam hal ini tentu

saja setiap perusahaan jasa memiliki pandangan sendiri-sendiri. Salah satu cara

utama membedakan sebuah perusahaan jasa adalah memberikan jasa berkualitas

tinggi dari pesaing secara konsisten. Dan kuncinya adalah memenuhi atau

melebihi harapan kualitas jasa pelanggan.

Lima penentu mutu jasa menurut Parasuraman, Zeithaml, Berry yang

dikutip Kotler (2005;123), kelimanya disajikan secara berurut berdasarkan

tingkat kepentingannya :

1. Reliability (Keandalan) yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang

dijanjikan  secara meyakinkan dan akurat.

2. Responsiveness (Daya tanggap) yaitu kesediaan membantu pelanggan dan

memberikan jasa dengan cepat.

3. Assurance (Jaminan) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.

4. Empathy (Empati) yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam

dan khusus pada masing – masing pelanggan.

5. Tangibles (Berwujud) yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan,

karyawan dan bahan komunikasi.

Dimensi kualitas jasa tersebut dipergunakan dalam menilai seberapa jauh

antara harapan konsumen dan kenyataan yang dirasakan olehnya terhadap

pelayanan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.
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2.5 Periklanan

2.5.1 Pengertian Periklanan

Sebenarnya secara sederhana iklan dapat diartikan sebagai pesan (baik

berupa audio, visual, atau kombinasi keduanya) yang menawarkan produk atau

jasa dari suatu perusahaan kepada masyarakat.

Definisi periklanan menurut Basu Swasta dan Irawan (2003:350),

dalam buku Manajemen Pemasaran Modern, edisi kedua, definisi periklanan

diuraikan sebagai berikut:

”Periklanan merupakan bentuk presentasi dan promosi non pribadi

tentang ide, barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu”.

Sedangkan menurut Laforge, Ingram, Bearden (2004:401) pengertian

periklanan (advertising) dalam buku Marketing Principles and Perspectives

adalah sebagai berikut:

”Advertising is defined as a marketing cummunications element that is
persuasive, non-personal, paid for by an identified sponsor, and
disseminated through mass channels of comminication to promote the
adoption of goods, services, persons, or ideas”.

Dari definisi diatas dapa ditarik kesimpulan, bahwa periklanan

merupakan pesan yang disampaikan produsen kepada konsumen, yang

bertujuan untuk membujuk ataupun mempengaruhi konsumen agar membeli

atau menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan.

Manfaat terbesar dari periklanan adalah membawa pesan yang

disampaikan produsen kepada konsumen. Iklan dapat menjangkau jarak

berbagai daerah yang jauh secara fisik, namun diatasi dengan menggunakan

media.

2.5.2 Langkah-langkah Dalam Memutuskan Periklanan

Langkah-langkah dalam periklanan dikenal dengan istilah 5M. Adapun

langkah-langkah tersebut antara lain:
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1. Mission (Misi)

Tujuan periklanan harus sesuai atau dilandaskan pada keputusan-

keputusan terdahulu mengenai pasar sasaran, positioning bauran pemasaran.

Menurut Djaslim Saladin (2003:184) dalam buku Manajemen Pemasaran,

tujuan periklanan, adalah:

a. Untuk menyampaikan informasi (informative advertising)

1. Memberi tahu pasar tentang produk

2. Mengajurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu

3. Menjelaskan cara kerja suatu produk

4. Membangun citra perusahaan

b. Untuk membujuk (persuasive advertising)

1. Memilih merek tertentu

2. Menganjurkan membeli merek tertentu

3. Mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu

4. Membujuk pelanggan untuk membeli

c. Untuk mengingatkan (reminder advertising)

1. Mengingatkan konsumen tentang produk yang sangat dibutuhkan

2. Mengingatkan konsumen dimana membeli produk

3. Menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek tersebut

d. Untuk membandingkan (comparison advertising)

- Menciptakan superioritas suatu merek melebihi merek produk lain

e. Untuk memantapkan (reinforcement advertising)

- Berusaha untuk meyakinkan pembeli bahwa mengambil pilihan yang

tepat

2. Money (Biaya)

Menurut Djaslim Saladin (2003:185) ada beberapa faktor pertimbangan

dalam menetapkan anggaran periklanan, yaitu:

a. Tahap daur hidup produk (stage in the product life cycle)

Pada tahap perkenalan produk baru, diperlukan promosi secara gencar

sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar.
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b. Pangsa pasar dan landasan konsumen (market share and consumer base)

Untuk meraih pangsa pasar yang besar, maka diperlukan anggaran

periklanan yang besar pula. Lain halnya dengan pangsa pasar dimana

konsumen sudah mempunyai citra (image) terhadap produk dan perusahaan

tersebut.

c. Persaingan dan sekelompok persaingan (competition and cluster)

Artinya bagaimana melakukan periklanan yang gencar terhadap pasar yang

telah diterobos oleh pesaing dan sekelompok pesaing yang tidak begitu

terkenal.

d. Frekuensi periklanan (advertising frequency)

Artinya berapa kali periklanan itu dilakukan, sangat menentukan pula besar

kecilnya anggaran periklanan.

e. Penggantian produk (product substitubility)

Artinya besar kecilnya anggaran periklanan harus dipertimbangkan

kemudahan dan melekatnya citra suatu produk di hari konsumen dan bisa

diganti dengan produk lain.

3. Message (Pesan)

Menurut Djaslim Saladin (2003:186) keputusan pesan yang akan

disampaikan dalam iklan, banyak dipengaruhi oleh tema, teknik, atau cara, dan

sasaran yang akan dituju.

Langkah pertama, bagaimana tema dan cara melakukannya. Tema

iklan harus singkat, jelas, mudah dipahami, dan tepat sasaran.

- Ada yang menggunakan cara deduktif, yaitu lewat pembicaraan dengan

konsumen, penyalur, para ahli, dan para pesaing sendiri. Semua pendapat,

baik kelebihan dan kekurangannya dikumpulkan, kemudian disusun suatu

strategi yang kreatif, yaitu berupa ide-ide yang menarik dan meyakinkan.

- Ada pula dengan cara deduktif, yaitu berdasarkan pengalaman hasil

penggunaan produk tersebut, yang dapat dilihat dari kepuasan rasional,

keinderaan, sosial, dan kepuasaan diri.
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Langkah kedua, adalah mengevaluasi dan menyeleksi pesan. Dalam hal

ini pesan-pesan tersebut harus dapat membangkitkan keinginan, eksklusif, dan

masuk akal. Pesan-pesan tersebut harus dapat menciptakan opini.

Langkah ketiga, adalah bagaimana melaksanakan pesan. Tujuan harus

jelas, harus meyakinkan, isinya harus mendukung apa yang diinginkan oleh

pendengar.

Pesan tersebut harus disampaikan dalam gaya penyampaian yang

berbeda-beda, seperti:

a. Cuplikan kehidupan (slice of life), artinya menunjukkan satu orang atau

lebih yang menggunakan produk tersebut dalam keadaan normal.

Contoh: Sepasang suami istri serta dua orang anaknya sedang berdiri dengan

tertawa disamping mobilnya.

b. Gaya hidup (life style), artinya bagaimana sebuah produk sesuai dengan

gaya hidup tertentu.

Contoh: Seorang jejaka sedang mengendarai mobil, tangan kirinya

memegang rokok GUDANG GARAM, sedangkan tangan kanannya

memegang setir mobil.

c. Fantasi (fantasy), artinya iklan itu menciptakan kelebihan yang menarik

tentang produk tersebut.

Contoh: Seorang bapak yang sedang berpakaian safari buatan Risco Tailor

tengah menyambut tamu-tamunya yang hendak rapat.

d. Suasana atau citra (mood or image), yaitu menggambarkan citra atau

suasana nikmat tentang produk tersebut.

Contoh: Bagaimana rumah-rumah di kompleks Sumber Sari Indah

memberikan kesan dan suasana tentram dan nyaman pada penghuninya.

e. Musikal (musical), artinya menggambarkan nyanyian-nyanyian tentang

produk tersebut.

Contoh: Nyanyian-nyanyian Coca-cola.

f. Simbol kepribadian (personality symbol), artinya iklan menggambarkan

kepribadian dengan bentuk gambar tentang produk tersebut.
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Contoh: Hewan Kijang untuk mobil Kijang

g. Keahlian teknik (technical experise), artinya menggambarkan kemampuan

atau keahlian perusahaan dalam memproduksi tersebut.

h. Bukti-bukti (scientific evidence), artinya menggambarkan bahwa produk

tersebut sebagai hasil karya penelitian yang andal.

i. Bukti-bukti kesaksian (testimonial evidence), artinya menggambarkan

bahwa produk tersebut merupakan hasil yang dapat dipercaya.

4. Media (Media)

Menurut Fandy Tjiptono (2007:241), pemilihan media memerlukan dua

keputusan, yaitu media apa yang akan digunakan, dan sarana media apa yang

dipakai. Dua metode berikut dapat digunakan untuk menentukan pemilihan

media.

1. Cost-Per-Thousand Contacts Comparation

Dalam metode ini, pemilihan media dilakukan berdasarkan jumlah

kontak yang terjadi tanpa memperhatikan kualitas kontaknya. Metode ini

sangat popular, karena sederhana dan mudah diterapkan. Merkipun

demikian, penggunaan metode ini bisa menyesatkan jika pengiklan

memandang kontak sama dengan eksposur. Eksposur adalah peluang

individu menangkap pesan iklan dari media tertentu. Oleh karena itu

kuantitas dan kualitas eksposur sama-sama penting bagi pengiklan, yang

keduanya diukur melalui:

 Jangkauan (reach), yaitu jumlah individu yang menerima eksposur dari

media tertentu minimal sekali dalam periode waktu tertentu.

 Kekerapan (frequency), yaitu berapa kali individu menerima tayangan

atau pesan selama periode waktu tertentu.

 Dampak (impact), yaitu nilai kualitatif tayangan pada media tertentu.

Misalnya iklan kosmetik lebih banyak faedahnya bila ditempatkan pada

majalah wanita daripada di majalah bisnis.

Ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam metode ini.

Pertama, metode ini tidak memperhitungkan kualitas khalayak, misalnya
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iklan kosmetik yang dibaca 1.000 wanita di sebuah tabloid, maka nilainya

akan berbeda jika dibaca 1.000 pria. Kedua, metode ini tidak

memperhitungkan peluang perhatian khalayak atau dengan kata lain tidak

memperhitungkan kekuatan dampak media terhadap audiensi. Misalnya

pembaca majalah remaja lebih berpeluang melihat iklan lebih banyak

daripada pembaca majalah ilmiah. Ketiga, metode ini tidak

memperhitungkan kualitas editorial media yang digunakan.

2. Matching of Audience and Media Characteristics

Pendekatan lainnya untuk memilih media adalah menentukan target

khalayak lalu membandingkan karakteristiknya dengan karakteristik

berbagai media. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

 Mengumpulkan data-data rinci tentang pelanggan (siapa, dimana, kapan,

dan bagaimana).

 Mempelajari cakupan (coverage) suatu media.

 Membandingkan kedua informasi di atas. Hasilnya baru merupakan

pemilihan media pendahuluan, karena hanya didasari aspek cakupan.

 Mengkaji pemilihan media pendahuluan itu dari aspek lainnya seperti

aspek kebiasaan target khalayak terhadap media, jenis produk, bentuk

pesan, dan biaya penggunaan media.

 Anggaran iklan dialokasikan ke media-media yang dipilih, termasuk

sarana media masing-masing. Sarana media yang dipilih harus

memperhitungkan aspek-aspek berikut:

- Tiras atau sirkulasi, yaitu banyaknya unit fisik penyampaian iklan.

- Khalayak, yaitu jumlah orang atau individu yang dapat dirangkul

suatu sarana media.

- Khalayak efektif, yaitu sejumlah individu yang benar-benar menjadi

sasaran sarana media tersebut.

- Effective-ad-exposed audience, yaitu bagian dari khalayak efektif

yang memperhatikan iklan di sarana media tersebut.
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Menurut Fandy Tjiptono (2007:243), secara umum media yang tersedia

dapat dikelompokan menjadi media cetak, media elektronik, media luar ruang,

dan media lini bawah.

1. Media cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan

dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun

hitam putih. Bentuk-bentuk iklan dalam media cetak biasanya berupa iklan

baris, iklan display, suplemen, pariwara, dan iklan layanan masyarakat.

Jenis-jenis media cetak terdiri atas:

a. Surat Kabar

Keunggulannya:

- Cakupan pasarnya luas dan bisa dalam lingkup nasional, regional,

maupun lokal.

- Fleksibel

- Diterima luas

- Sangat terpercaya

- Merupakan referensi yang bisa dibawa-bawa ketika berbelanja

- Memuat hal-hal yang aktual

Kelemahannya:

- Hanya dibaca dalam waktu singkat (memilki life span yang singkat)

- Kualitas reproduksi buruk

- Pembaca ganda terbatas

- Tata letak yang buruk dapat mengacaukan penglihatan pembaca, dan

informasi yang berlebihan membuat pengaruh iklan berkurang.

- Beberapa kelompok pembaca tidak dapat terjangkau, misalnya

karena adanya perbedaan bahasa

- Beberapa produk tidak dapat atau tidak cocok diiklankan di koran

(misalnya: iklan pesawat).

b. Majalah

Keunggulan media ini antara lain:
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- Menjangkau segmen pasar tertentu yang spesifik dan terspesialisasi

secara demografis atau geografis

- Terpercaya

- Mampu mangangkat produk yang diiklankan sejajar dengan persepsi

khalayak terhadap prestise majalah yang bersangkutan

- Kualitas reproduksi sangat bagus

- Masa edar sangat panjang dan biasanya dikoleksi

- Pembaca ganda banyak

- Kualitas visual sangat bagus karena dicetak di kertas yang bermutu

tinggi

- Dapat digunakan sebagai media humas dan sales promotion.

Kelemahan yang ada pada majalah meliputi:

- Pemesanan tempat iklan di najalah harus jauh-jauh hari dan tempat-

tempat tertentu di majalah kadang-kadang sudah dikontrak untuk

jangka waktu yang lama

- Waktu edar sangat lambat

- Biayanya mahal

2. Media elektronik, yaitu media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa

digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-bentuk iklan dalam media

elektronik  biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi (disisipkan

ditengah-tengah film atau acara), pengumuman acara atau film, iklan

layanan masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lain.

a.  Televisi

Keunggulan media televisi meliputi:

- Bersifat audio, visual, motion

- Formatnya sangat fleksibel

- Jangkauannya jauh

- Prestisius

- Sangat menarik perhatian

- Menimbulkan dampak yang kuat
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- Kemampuannya yang kuat untuk mempengaruhi persepsi khalayak

Kelemahan penggunaan media televisi meliputi:

- Sangat mahal

- Banyak gangguan

- Penayangan terlalu cepat

- Khalayak tidak selektif

b.    Radio

Keunggulan penggunaan media radio antara lain:

- Merupakan media yang bersifat massal

- Memiliki khalayak yang terspesialisasi secara geografis dan

demografis

- Pembuatan iklan untuk radio relatif murah

- Dapat mendukung kampanye iklan di media lain

- Fleksibel

- Penyisipan iklan ditengah-tengah acara radio lebih efektif daripada

penyisipan iklan ditengah-tengah acara televisi

- Radio bukan media yang musiman

- Radio dapat dibawa-bawa dan relatif memerlukan energi listrik yang

besar

Kelemahan penggunaan media radio antara lain:

- Hanya menyajikan suara

- Iklan radio biasanya disuarakan dengan cepat

- Banyaknya stasiun wilayah menyebabkan pengiklan sering tumpang

tindih dalam menjangkau pasar

- Iklan harus disesuaikan dengan sumber daya setempat

- Frekuensi iklan yang disiarkan sulit dibuktikan telah sesuai dengan

pesanan.

3. Media luar ruang, yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) yang

dipasang ditempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, di pusat
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keramaian, atau tempat-tempat khusus lainnya, seperti di dalam bis kota,

gedung, pagar tembok, dan sebagainya. Jenis-jenis media luar ruang

meliputi billboard, baleho, poster, spanduk, umbul-umbul, transit (panel

bis), balon raksasa, dan lain-lain.

Keunggulan dari media luar ruang antara lain:

- Murah

- Sangat cocok karena ukurannya besar

- Penampilannya menarik

- Fleksibel

- Persaingan sedikit

- Menayangkan pesan iklan yang sama berkali-kali

- Memiliki kesinambungan atau konstinuitas yang baik

- Penempatan yang strategis dapat membuat masyarakat yang lalu

lalang terekspos untuk memandangnya

Sebagaimana media lainnya, media luar ruang juga memiliki

beberapa kelemahan, yaitu:

- Membahayakan pengemudi

- Kreatifitas terbatas

- Masyarakat khalayak tidak selektif

- Hanya efektif bila khalayak menggunakan kendaran yang memiliki

ruang pandang luas, misalnya sepeda, sepeda motor, mobil pribadi.

4. Media lini bawah, yaitu media-media monitor yang digunakan untuk

mengiklankan produk. Umumnya ada lima macam media yang digunakan

dalam media ini bawah (Kasali,1992), yaitu: pameran, direct mail, pont of

purchase, merchandisisng schemes, dan kalender.

a. Pameran

Umumnya pameran terdiri atas 2 jenis, yaitu pameran sambil berdagang

dan pameran tanpa berdagang. Pameran terdiri atas 4 bentuk, yaitu:

i. General fairs (horizontal fairs), yaitu pameran yang mencakup

berbagai macam komoditi, seperti komoditi pertanian, industri,
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kerajinan, mesin-mesin kimia, peralatan rumah tangga, dan

sebagainya.

ii. Specialized show (vertical fairs), yaitu pameran yang khusus

menampilkan hasil produksi dari suatu industri tertentu.

iii. Consumer fair, yaitu pameran yang biasanya menampilkan barang-

barang kebutuhan rumah tangga.

iv. Solo exhibition, yaitu pameran yang diselenggarakan atas inisiatif

seorang pengusaha atau produsen, kelompok usaha, atau pemerintah

untuk memamerkan hasil produksinya kepada golongan masyarakat

yang berminat.

b. Direct Mail

Direct Mail merupakan segala bentuk periklanan yang digunakan untuk

menjual barang secara langsung kepada konsumen, baik melalui surat,

kupon yang disebarkan di berbagai media cetak, maupun melalui

telepon.

Direct mail memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Dapat memilih khalayak yang dituju

- Fleksibel

- Jumlah respon khalayak dapat diukur

- Tidak ada saingan

- Ada sentuhan pribadi (bersifat pribadi),

- Dapat dianggap segera.

Meskipun demikian, direct mail juga mengandung kelemahan,

yaitu sebagai berikut:

- Mahal

- Direct mail yang datang bertubi-tubi ke satu calon pembeli dapat

dianggap sebagai ”sampah”

- Sulit menembus jajaran eksekutif karena disensor sekretarisnya

- Tingkat respon umumnya rendah

- Alamat khalayak sasaran bisa berpindah-pindah
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c. Point of Purchase

Point of Purchase merupakan display yang mendukung penjualan,

dengan tujuan memberi informasi, megingatkan, membujuk konsumen

untuk membeli secara langsung, dan menjajakan produk. Bentuk-bentuk

display yang biasa digunakan (Kasali,1992) adalah:

1. Wire stands: rak untuk buku

2. Dumpers atau dump bins: gantungan untuk makanan kaleng

3. Dispenser packs atau display outer : tempat untuk barang yang

kecil

4. Display stands and cases: display untuk arloji

5. Trade figures: grafik-grafik

6. Small poster: display untuk dipasang dipintu dan jendela atau

dinding

7. Models: model statis atau bergerak

d. Merchandising Schemes

Merchadising schemes berguna untuk mempertahankan pembelian lewat

celah-celah yang dilupakan. Misalnya kepada konsumen yang berbelanja

diberikan hadiah ekstra, potongan harga yang dicetak pada kemasan,

premium offers (harga khusus yang diberikan kepada orang yang

berbelanja dengan membawa potongan iklan dikoran), dan kupon hadiah

yang dapat langsung ditukarkan.

e. Kalender

Kalender merupakan salah satu media lini bawah yang sangat populer,

karena kalender memiliki berbagai fungsi, diantaranya sebagai

penanggalan, untuk mencatat janji, dan untuk menyimpan catatan-

catatan penting lainnya. Bentuk kelender yang banyak dijumpai antara

lain kalender dompet, kalender meja, kalender buku (agenda), kalender

dinding, kalender perdagangan, dan kalender harian.

5. Measurement (Pengukuran)
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Menurut Djaslim Saladin (2003:188) setiap pengusaha tentu ingin

mengetahui seberapa jauh pengaruh periklanan tersebut terhadap volume

penjualan. Pada kenyataannya agak sulit mengukurnya. Untuk mengukur

pengaruh tersebut, biasanya digunakan terlebih “Pra-pengujian iklan”, dengan

alternatif 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Metode penentuan peringkat langsung (direct rating method), yaitu metode

yang membeberkan beberapa iklan alternatif kepada panel konsumen dan

meminta meraka menentukan peringkat masing-masing dari iklan ini.

Metode ini dapat mengevaluasi kekuatan sebuah iklan atas kemampuannya

memperoleh perhatian, mudah tidaknya dibaca dan dipahami, srta

kemampuan menggugah perasaan dan perilaku.

b. Pengujian portfolio (portfolio test), yaitu metode yang dapat melihat atau

mendengarkan sejumlah iklan alternatif tanpa batasan waktu dan kemudian

mereka diminta mengingat-ingat kembali semua iklan beserta isinya, dengan

atau tanpa bantuan pewawancara.

c. Pengujian laboratorium (laboratory test), yaitu untuk mengukur reaksi

fisiologi konsumen, bagaimana perhatian konsumen terhadap iklan tersebut.

d. Pengaruh iklan terhadap penjualan

Salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa jauh biaya yang sudah

dilanggarkan untuk periklanan dapat mempengaruhinya, rumusnya adalah

sebagai berikut:

Pangsa pengeluaran = Pangsa suara = Pangsa perhatian = Pangsa pasar

Artinya:

Besarnya biaya periklanan akan menentukan besarnya suara yang didengar

konsumen, dan ini akan menentukan pula besarnya perhatian konsumen

terhadap produk tersebut. Akhirnya akan menentukan besarnya produk yang

di beli konsumen.
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2.6 Kepuasan Konsumen

2.6.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Sebenarnya konsep kepuasan konsumen masih bersifat abstrak.

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun kompleks.

Dalam hal ini peranan setiap individu dalam suatu pelayanan jasa sangatlah

penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk.

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai Kepuasan Konsumen.

Kepuasan menurut Lovelock-Wright yang di alih bahasakan oleh Widyantoro

(2007;102) :

Kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian mereka

dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas,

kegembiraan, atau kesenangan.

Definisi lain dari pakar pemasaran Kotler-Keller yang di alih bahasakan

oleh Molan (2007;177) menyatakan bahwa :

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang

dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian

kepuasan konsumen mencakup perbedaan antara harapan konsumen dengan

kinerja yang dirasakan. Harapan konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan

konsumen tentang apa yang diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi

suatu produk (barang atau jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah

persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk

yang dibeli.

2.6.2 Strategi Kepuasan Konsumen

Upaya mewujudkan kepuasan konsumen bukanlah hal yang mudah.

Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan
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berbagai strategi. Pada prinsipnya strategi kepuasan konsumen akan menyebabkan

para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya

merebut konsumen suatu perusahaan.

Tjiptono (2006;160) ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk

dapat meningkatkan kepuasan konsumen, di antaranya :

a) Relationship marketing

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain,

dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business).

b) Strategi superior customer service

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan

yang lebih unggul dari pada pesaingnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan

dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih.

Meskipun demikian, melalui pelayanan yang lebih unggul, perusahaan yang

bersangkutan dapat membebankan harga yang lebih tinggi pada jasanya. Akan

ada kelompok konsumen yang tidak berkeberatan dengan harga mahal

tersebut. Selain itu perusahaan dengan pelayanan superior akan meraih laba

dan tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada pesaingnya yang

memberikan pelayanan inferior.

c) Strategi Unconditional Guarantees/Extraordinari Guarantees

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat

mengembangkan augmented service terhadap core service-nya, misalnya

dengan merancang generasi tertentu atau dengan memberikan pelayanan

purnajual yang baik. Pelayanan purnajual ini harus pula menyediakan media

yang efisien dan efektif untuk menangani keluhan. Meskipun hanya

membiarkan konsumen melepaskan emosinya, itu sudah cukup baik. Minimal

persepsi terhadap kepuasan dan kewajaran akan meningkat jika perusahaan

mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf, serta

memberikan semacam ganti rugi yang berharga bagi konsumen.
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d) Strategi Penanganan Keluhan yang Efektif

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas (atau bahkan

pelanggan ’abadi’). Manfaat lainnya adalah (Mudie dan Cottam,1993) :

 Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki

hubungannya dengan pelanggan yang kecewa.

 Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang pelanggan yang tidak puas

akan menceritakan pengalamannya kepada 8 sampai 10 orang lain

(keluarga, teman, dan sejawat). Dengan demikian citra buruk jasa

perusahaan dengan mudahnya berkembang di antara mereka, dan ini

sangat merugikan perusahaan. Kendati demikian, dewasa ini mulai banyak

perusahaan yang dengan berbagai cara mencoba mendorong agar

pelanggan menyampaikan ketidakpuasannya petama kali kepada

perusahaan, sehingga bisa diatasi sebelum tersebar luas.

 Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam

pelayanannya saat ini.

 Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya.

 Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang

berkualitas lebih baik.

2.6.3 Pengukuran Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan hal yang bersifat subjektif dan abstrak.

Namun demikian bukan berarti terlalu sulit untuk mengukurnya karena berbagai

metode untuk mengukur kepuasan konsumen telah dikembangkan oleh beberapa

ahli.

Kotler (2005;72) yang di alih bahasakan oleh Molan mengidentifikasikan

empat metode untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu :

1. Sistem keluhan dan saran
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Organisasi yang berpusat pada pelanggan mempermudah para

pelanggannya guna memasukan saran dan keluhan. Sejumlah perusahaan

yang berpusat pada pelanggan menyediakan nomer telepon bebas pulsa hot

lines.

2. Survey kepuasan pelanggan

Sejumlah penelitian menunjukan bahwa para pelanggan kecewa pada satu

dari setiap empat pembelian, kurang dari 5 persen yang akan mengadukan

keluhan. Kebanyakan pelanggan akan membeli lebih sedikit atau

berpindah pemasok. Perusahaan yang tanggap mengukur kepuasan

pelanggan secara langsung dengan melakukan survey secara berkala.

Sambil mengumpulkan data pelanggan perusahaan tersebut juga perlu

bertanya lagi guna mengukur minat membeli ulang dan mengukur

kecenderungan atau kesediaan merekomendasikan perusahaan dan merek

ke orang lain.

3. Belanja siluman (ghost shopping)

Perusahaan dapat membayar orang untuk berperan sebagai calon pembeli

guna melaporkan titik kuat dan titk lemah yang dialami sewaktu membeli

produk perusahaan dan pesaing. Pembelanja misterius itu bahkan dapat

menguji cara karyawan penjualan di perusahaan itu menangani berbagai

situasi. Para manajer itu sendiri harus keluar dari kantor dari waktu ke

waktu, masuk ke situasi penjualan di perusahaannya dan di para

pesaingnya dengan cara menyamar dan merasakan sendiri perlakuan yang

mereka terima. Cara yang agak mirip dengan itu adalah para manajer

menelepon persahaan mereka sendiri guna mengajukan pertanyaan dan

keluhan dalam rangka melihat cara menangani telepon.

4. Analisis pelanggan yang hilang

Perusahaan harus menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli

atau yang telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan kejadian

itu. Yang penting dilakukan bukan hanya melakukan wawancara terhadap
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pelanggan yang keluar segera setelah berhenti membeli yang juga penting

adalah memantau tingkat kehilangan pelanggan.

2.7 Posisi Skripsi Dibandingkan Peneliti Terdahulu

Penelitian ini juga mengambil beberapa jurnal yang terkait dengan

Pengaruh kualitas pelayanan, proses periklanan dan kepuasan konsumen yang

digunakan sebagai referensi. Hasil penelitian dari dari beberapa jurnal tersebut

diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Dwi Aryani dan Febrina Rosinta (2010) dengan

judul Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam

Membentuk Loyalitas Pelanggan pada KFC. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kelima dimensi pembentuk kualitas layanan terbukti berpengaruh

secara signifikan terhadap kualitas layanan. Dimensi terkuat dalam

menjelaskan kualitas layanan berturut-turut adalah reliability, responsiveness,

assurance, empathy, dan tangibility. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan

terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara variable kualitas layanan KFC

terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. Hal ini terbukti dari

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variabel kepuasan

pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, sedangkan sisanya

sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variable kualitas layanan.

(Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei—Agus 2010, Volume 17,

Nomor 2).

2. Penelitian lainnya yang dilakukan Muhammad Rafi Ikhsan dengan judul

pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas

Pelanggan Indra Cellular Kudus menunjukkan analisis data statistik, indikator-

indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variabelnya bersifat reliabel.

Pada pengujian asumsi klasik, model regresi bebas multikolonieritas, tidak

terjadi heteroskedastisitas, dan berdistribusi normal. Urutan secara individu

dari masingmasing variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kualitas

pelayanan dengan koefisien regresi sebesar 0,454, lalu variabel promosi



42

penjualan dengan koefisien regresi sebesar 0,452. Berdasarkan analisis regresi,

diketahui bahwa koefisien regresi tertinggi yaitu pada kualitas pelayanan,

sedangkan nilai indeks tertinggi terdapat pada indikator 4 dan terendeah

terletak pada indikator 5, maka dengan demikian saran yang harus diberikan

adalah bahwa Indra Cellular harus meningkatkan indikator 5 yaitu sarana

berkomunikasi dengan pelanggan, hal ini dikarenakan mayoritas pelanggan

belum sepenuhnya mengetahui sarana berkomunikasi yang disediakan oleh

Indra Cellular. (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang).

Perbedaan pada referensi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan

adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian di atas lebih mengendepankan pengaruhnya pada loyalitas

pelanggan, sedangkan penelitian ini lebih kepada pengaruhnya terhadap

kepuasan konsumen.

2. Objek penelitian berbeda dengan penelitian di atas.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan, maka perusahaan

perlu menghasilkan sebuah strategi di bidang transportasi maupun bidang bisnis

dan juga memastikan bahwa asset transportasi dimanfaatkan secara langsung

maupun tidak langsung dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya

akan berpengaruh terhadap para konsumennya.

Agar konsumen merasa puas terhadap pelayanan jasa yang diberikan

perusahaan, maka perusahaan tidak semata-mata menekankan hanya pada aspek

keuntungan saja tetapi lebih berfokus pada aspek relational. Kepuasan konsumen

merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi

perusahaan di masa yang akan datang. Layanan yang diberikan kepada konsumen

akan memacu puas atau tidaknya seorang konsumen atas pelayanan yang

diberikan.
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Adapun pengertian jasa menurut Kotler & Keller (2010;36), yaitu :

“Jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan

satu pihak ke pihak lain, yang pada intinya tidak berwujud dan tidak

menghasilkan kepemilikan apapun”.

Bis pariwisata merupakan salah satu bentuk jasa, karena pelayanan yang

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Meningkatnya

persaingan antar perusahaan sejenis menyebabkan masing-masing perusahaan bis

berusaha untuk memberikan kualitas pelayanan jasa yang terbaik kepada

konsumennya agar unggul dalam persaingan.

Adapun pengertian kualitas menurut Kotler & Keller (2010;143), yaitu :

“Kualitas jasa adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau

jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa atau pelayanan

yang berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. (X1→Y)

Kualitas jasa sangat penting untuk menghasilkan kepuasaan bagi

konsumen. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk tetap bisa bertahan dan

berkembang dalam persaingan dalam konsep pemasaran modern, hal tersebut

ditentukan lewat keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang untuk

memberikan kepuasaan kepada konsumennya.

Iklan berfungsi untuk menanamkan ingatan tentang suatu produk

beserta mereknya kepada konsumen agar mereka terbiasa dengan produk dan

merek tersebut, untuk kemudian secara otomatis akan memilih produk dengan

merek yang diiklankan. Iklan menurut Kotler dan Keller yang dialihbahasakan

oleh Benyamin Molan (2007:244), mendefinisikan iklan sebagai berikut:

”Iklan adalah segala bentuk presentasi nonpribadi dan promosi

gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar”.

Shimp (2000:557) yang menyebutkan bahwa tujuan iklan adalah :

“selain untuk menginformasian (informing), mengingatkan
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(remainding), dan membujuk (persuading) ada dua hal lagi tujuan

periklanan yaitu adding value (memberikan nilai tambah), dan

assisting (mendampingi) upaya-upaya lain dari perusahaan”

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan selain

memberikan informasi juga sebagai pengingat yang bertujuan memberikan nilai

tambah sehingga berpengaruh pada kepuasan konsumen. (X2Y).

Kualitas pelayanan dan proses Iklan yang diuraikan di atas sebagai

suatu rangkaian menjadi satu kesatuan dan didesain sedemikian rupa agar dapat

menarik minat khalayak, serta memiliki karateristik tertentu dan persuasif

sehingga para konsumen atau khalayak merasa puas dengan pelayanan dan

sesuai dengan yang disampaikan. Setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan

perusahaan untuk memuaskan konsumen dampaknya dapat langsung dirasakan

oleh konsumen. Sehingga konsumen bisa langsung mengambil kesimpulan

apakah dirinya puas atau tidak menerima pelayanan yang diberikan perusahaan.

Kepuasaan pelanggan menurut Kotler & Keller (2010;177)

mengungkapkan bahwa :

“Kepuasaan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil)
produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang
diharapkan.”

Tingkat kepuasaan konsumen dapat diukur dengan melihat apakah kualitas

pelayanan jasa telah memenuhi harapun atau tidak. Oleh karena itu, perusahaan

dapat mengetahui unsur-unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan

kualitasnya dan meminimkan ketidakpuasan konsumen dan memberikan

pelayanan yang semakin hari semakin baik.

Definisi kepuasan pelanggan juga dipaparkan oleh Tse dan Wilson (dalam

Nasution, 2004:104) bahwa :

“kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan
terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan
antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan
setelah pemakaian”.
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Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan timbul

karena kualitas yang diberikan sudah sesuai dengan harapan dan serta melakukan

evaluasi. Bukan itu saja, konsumen yang setia itu akan ikut mempromosikan

perusahaan dengan cara menceritakan kepuasaan yang mereka peroleh dari

perusahaan.

“Dengan terciptanya kepuasan pelanggan maka akan memberikan
banyak manfaat bagi kedua belah pihak antara lain membina
hubungan yang harmonis antara konsumen dengan perusahaan.
Apabila perusahaan bisa memberikan kualitas pelayanan jasa yang
baik maka konsumen pun akan merasa puas”. Kotler & Keller
(2010;184)

Jadi, kualitas pelayanan dan iklan sangat berhubungan dengan kepuasan

konsumen, (X1,X2Y).

Bila seorang konsumen merasa puas mereka akan lebih sering

menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan dari perusahaan tersebut. Keuntungan

lainnya adalah bahwa perusahaan memiliki pelanggan yang berpotensi untuk

melakukan pembelian dan jika merasa puas mereka akan setia terhadap

perusahaan

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan PT. Suryaputra Adipradana Bandung sudah sesuai

harapan konsumen, proses periklanan yang dilakukan PT. Suryaputra

Adipradana Bandung sudah sesuai konsep, kepuasan konsumen

sudah sesuai yang diharapkan

2. Ho : kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen

Ha : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

3. Ho: proses periklanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan

konsumen
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Ha proses periklanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen

4. Ho : kualitas pelayanan dan proses periklanan secara simultan

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen

Ha: kualitas pelayanan dan proses periklanan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen


