
    
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Pemasaran merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan untuk 

mempertahankan kegiatan usahanya secara berkesinambungan. Pemasaran 

mencakup semua kegiatan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya 

secara kreatif dan menguntungkan.  

Pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam suatu usaha, 

terlebih dalam kondisi persaingan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. 

Maka fugsi pemasaran sangatlah penting untuk mengantisipasi adanya persaingan 

dan perubahan pasar, untuk kemudian diadakan kebijaksanaan didalam 

perusahaan agar terus berusaha memuaskan pelanggan secara menguntungkan, 

efisien, dan tanggung jawab.  

Beberapa ahlimendefinisikan pemasaran sebagai berikut :  

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009:25), menyatakan bahwa :  

Marketing is an organization function and aset of processe for 
creating, communicating, and delivering value to custumers and for 
managing custumer relationship in ways that benefit the organization 
and its stakeholders .  

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2006:2), menyatakan pemasaran 

adalah sebagai berikut :  

Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang 
untuk merencanakan, menetapkan harga dan mendistribusikan 
produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar 
sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional . 



    
Berdasarkan definisi-definisi  para ahli pemasaran di atas, penulis melihat 

adanya kesamaan pemikiran yaitu suatu aktivitas organisasi perusahaan, yang 

dilakukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen 

individu/kelompok melalui suatu proses pertukan yang adil.  

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran  

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan haruslah dikelola dengan 

sistem manajerial yang sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan. manajemen 

pemasaran memegang peran penting dalam perusahaan, karena manajemen 

mengatur sesuai kegiatan pemasaran. Manajemen pemasaran menurut  Kotler 

yang dikutip oleh Alma (2007:130) :  

Kegiatan menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan, dan 
mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh tingkat 
pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi .  

Sedangkan menurut Shultz yang dikutip oleh Alma (2007:130) :  

Marketing management is the planning, direction, and control of the 

entire marketing activity of a firm or division of a firm .  

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa 

manajemen pemasaran adalah sebagai suatu kegiatan dalam pemasaran yang 

bertujuan untuk memperoleh pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.     



    
2.2 Bauran Pemasaran 

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep utama dalam pemasaran 

modern. Dengan kata lain, bauran pemasaran menjadi alat bagi aktivitas 

pemasaran perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. berikut ini 

dikemukan pengertian marketing mix (bauran pemasaran) menurut pendapat para 

ahli. 

Menurut Alma (2007:205), bauran pemasaran adalah sebagai beriku : 

Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan.

 

Kotler (2007:23)yang dialihbahasakan oleh Molan (2009:23), sebagai 

berikut : 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mengejar tujuan pemasarannya .  

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu perangkat 

alat pemasaran yang dapat dilakukan perusahaan untu mempengaruhi permintaan 

terhadap produknya dan perangkatperangkat tersebut akan menentukan tingakat 

keberhasilan.  

Unsur marketing menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani 

(2006:70) sering kali kita mengenal dengan sebutan 4 P. Pengertian unsur 

marketing mix dapat dikelasifikasi menjadi 4P (product, price, place, promotion). 

Sedangkan untuk bauran pemasaran jasa perlu ditambahkan menjadi 3P, sehingga 

bauran pemasaran menjadi 7P (product, proce, place, promotion, people, phsical 

evidence, process). Adapun pengertian masing-masing bauran pemasaran diatas 

adalah :  



    
1. Product(Produk) 

Merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen. 

2. Pricing(Harga) 

Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada 

konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli. 

3. Promotion (Promosi) 

Hal yang harus diperhatikan dalam promosi adalah advertising, personal 

selling, sales promotion, public relation, word of mouth, direct mail. 

4. Place (Tempat) 

Dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara 

penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. 

5. People (Orang)  

Semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan karenanya 

mempengaruhi persepsi pembeli. 

6. Process(Proses) 

Merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan 

mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau operasi 

jasa. 

7. Physical Evidence (Bukti fisik) 

Di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya 

berinteraksi serta setiap komponen tangible memfasilitasi penampilan atau 

komunikasi jasa tersebut.   



    
2.3 Ruang Lingkup Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa  

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli pemasaran tersebut 

adalah sebagai berikut :  

Menurut Kotler dan Armstrong  (2007:199) menyatakan jasa adalah 

sebagai berikut :  

Service is any activity or benefit that one party can offer to another that 

is essentially intangible and does not result in the ownership of 

anything .  

Sedangkan menurut (Kotler, 2000) yang dikutip Tjiptono (2007:16) yang 

dimaksud dengan jasa :  

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. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik 
maupun tidak .  

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan 

kegiatan atau mamfaat yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari 

satu pihak pada pihak lain. Dalam menghasilkan jasa  ini mungkin dan tidak 

mungkin digunakan benda nyata (tangible) sekalipun digunakan, tidak ada 

pemindahan hak milik atau benda tersebut.   

2.3.2 Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu 

pihak pada pihak lain dan berbagai fungsi untuk membedakannya dengan produk 

barang.Menurut Tjiptono (2006:15) menerangkan empat karakteristik jasa 

sebagai berikut : 

1. Intangibility 

Jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance) atau usaha. Bila barang 

dapat dimiliki maka jasa hanya bisa dikonsumsi tetapi tidak 



    
dimiliki.Konsep  intangibility sendiri memiliki dua pengertian  yaitu: a) 

sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, b) sesuatu yang 

tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah. 

oleh sebab itu, seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia 

menikmatinya/mengkonsumsinya sendiri. Bila pelanggan membeli suatu 

jasa, ia hanya menggunakan,memanfaatkan,atau menyewa jasa tersebut. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpastian, para pelanggan akan 

memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. 

2. Inseprability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa di lain pihak, umumnya dijual, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Dalam hubungan penyedia jasa dan 

pelanggan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa merupakan 

unsur penting. Dengan demikian, kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada 

pemberian perhatian khusus pada tingkat keterlibatan pelanggan dalam 

proses jasa (misalnya aktivitas dan peran serta mahasiswa dalam 

pendidikan di perguruan tinggi). Demikian pula halnya dengan fasilitas 

pendukung jasa sangat diperlu diperhatikan, misalnya ruang kuliah yang 

nyaman, tersedianya LCD, fasilitas komputer, mesin fotocopy, dan 

sebagainya. 

3. Variability  

Jasa bersifat sangat variabel dalam artian banyak variasi bentuk, kualitas 

dan jenis tegantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

Ada tiga faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa yaitu kerja 

sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, moral/motivasi 

karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Dalam 

halini penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam pengendalian 

kualitasnya, yaitu : 

1. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang 

baik. 



    
2. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa. Hal ini dapat 

dilakukan dengan jalan menyiapkan sesuatu cetak biru (blueprint) 

jasa yang menggmbarkan peristiwa dan proses jasa dalam suatu 

diagram alur,  dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

potensial yang dapat  menyebabkan kegagalan dalam jasa tersebut. 

3. Memantau kepuasaan pelanggan melalui saran dan keluhan,survei 

pelanggansehingga pelayanan yang kurang baikdapatdideteksi dan 

dikoreksi. 

4. Perishability 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat di simpan.  

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Banyak pakar yang mengklasifikasi jasa, di mana masing-masing ahli 

menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut pandang masing-

masing. Menurut Tjiptono (2006:8) penawaran jasa dapat dibedakan menjadi 

lima kategori, yaitu : 

1. Barang berwujud murni (pure tangible good) 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Pada produk ini 

sama sekali tidak melekat jasa pelayanan. Contohnya sabun, pasta gigi, 

sampo dan lain-lain. 

2. Barang berwujud dengan jasa pendukung (tangible good with 

accompanying services)  

Barang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas 

tawaran barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya penjual mobil 

memberikan jaminan atau garansi, misalnya satu tahun gratis service 

kerusakan.    



    
3. Jasa  campuran (Hybrid) 

Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi 

yang sama. Contohnya makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan 

yang mengesankan. 

4. Jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan (major service 

with accompanying minor goods and service)  

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa 

tambahan (pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Contohnya 

penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan (trasportasi) selama 

menempuh perjalanan ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti 

makanan, koran dan lain- lain. 

5. Jasa murni (pure service)  

Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa. Contoh : panti pijat, 

konsultasi psikologis dan lain-lain.  

Sebagai konsekuensi dari adanya macam variasi bauran antara barang dan 

jasa maka sulit untuk mengklasifikasikan jasa bila tidak melakukan pembedaan 

lebih lanjut. Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa, di mana masing-

masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut 

pandang masing-masing.  

Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kiteria menurut 

Lovelock (1987)  yang dikutip oleh Tjiptono (2006:8) yaitu : 

1. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa konsumen 

akhir (misalnya: taksi, asuransi jiwa, pendidikan) dan jasa kepada 

konsumen organisasi (misalnya: jasa akuntansi dan perpajakan, jasa 

konsultasi hukum). Sebenarnya ada kesamaan di antara kedua segmen 

pasar tersebut dalam pembelian jasa. 

2. Tingkat keberwujudan (tangibility) 

Kriteria ini didasarkan pada tingkat keterlibatan produksi fisik dengan 

konsumen dimana jasa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu Rented goods 



    
service (konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk tertentu 

berdasarakan tarif selama jangka waktu tertentu pula, contohnya 

penyewaan mobil, kaset VCD, dan lain-lain), Owned goods service 

(produk-produk yang dimliki konsumen direparasi, dikembangkan atau 

ditinggalkan untuk kerjanya oleh perusahaan jasa, contohnya reparasi 

mobil, perawatan taman, dan lain-lain) dan Non goods service (jasa 

personal bersifat intangibel yang ditawarkan kepada konsumen, contohnya 

jasa sopir, ahli kesehatan, baby-sitter, dan lain-lain). 

3. Keterampilan penyedia jasa. 

Berdasakan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

profesional service (misalnya konsultan manajemen, dokter, perawat, dan 

arsitek) dan non profesional service (misalnya penjaga malam dan 

cleaning service). Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi dalam 

proses operasinya, pelanggan cenderung sangat selektif dalam memilih 

penyedia jasa. Sebaliknya, jika tidak memerlukan keterampilan tinggi 

seringkali loyalitas pelanggan rendah karena penawarannya sangat banyak. 

4. Tujuan organisasi jasa. 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial 

service atau profit service (misalnya jasa penerbangan, bank, dan asuransi) 

dan jasa non profit service (misalnya yayasan sekolah, perpustakaan, dan 

museum). 

5. Regulasi. 

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

pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service 

(misalnya makelar, ketering, dan pengecatan rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawan. 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan, jasa dapat dikelompokan 

menjadi dua macam, yaitu equipment-based service (seperti cuci mobil 

otomatis, ATM, dan jasa sambungan telepon jarak jauh) dan people-based 

service (seperti pelatih sepak bola, satpam, konsultan manajemen dan jasa 

akuntansi). 



    
7. Tingkat kontak penyedia layanan jasa dan pelanggan. 

Berdasarkan tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan, jasa dapat 

dibedakan menjadi high-contact service (seperti rumah sakit, dokter, 

perbankan, universitas) dan low-contact service (seperti bioskop dan jasa 

reparasi mobil).  

2.4 Pengertian Kualitas dan Kualitas Pelayanan  

Kualitas suatu produk atau pelayanan perlu mendapat perhatian besar dari 

atasan/manajer, karena kualitas mempunyai hubungan langsung dengan 

kemampuan bersaing dan tigkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.  

Kualitas yang rendah akan menempatkan perusahaan pada posisi yang 

kurang menguntungkan. Konsumen akan membeli produk dari pesaing yang 

menawarkan kualitas yang lebih baik. Karena konsumen pihak yang memegang 

peranan penting dalam menilai kualitas, maka manajer pemasaran perlu 

mengindentifikasi harapan dan mengukur kepuasan konsumen.  

Pengertian kualitas dapat berbeda-beda tergantung pada siapa yang 

menggunakan dan sudut pandang setiap orang.Pengertian kualitas menurut 

Goetsh dan Devis (1994) yang dialihbahasakan Tjiptono (2006:51)  yaitu :  

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.  

Sedangkan menurut ISO 9000  yang dikutip oleh Rambat dan A. 

Hamdani (2006:175) yaitu :  

Degree to which a set of inherent characteristic fulfils requirement 
(derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inhereen dalam 
memenuhi persyaratan). Persyaratan dalam hal ini adalah Need or 
expectation that is stated, generally implied or obligator . 



    
Sehingga kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan.Menurut Wyckof yang dikutip oleh 

Tjiptono (2006:59) :  

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pasar . 

Konsumen akan memeberikan penilaian mengenai tingkat pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. jadi kualitas pelayanan merupakan penilaian 

konsumen mengenai tingkat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kiteria menurut Lovelock 

(1987)  yang dikutip oleh Tjiptono (2006:8) yaitu : 

1. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, 

dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan 

dan dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam 

dunia seni, misalnya seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa. 

Meskipun demikian suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya 

melalui pernyataan-pernyataan maupun pesan-pesan komunikasi seperti 

tempat berbelanja yang menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), 

kecantikan wajah (kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun 

mandi), dan lain-lain. Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, dan 

pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini 

sebagai dasar manajemen kualitas. 

2. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau 

atribut yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka 

tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan 

preferensi individual. 



    
3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 

preferensi seseorang (perceived quality) merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented 

ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan 

dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah 

sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manuacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan (conformance to 

requirements). Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya 

bersifat operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktifitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, 

bukan konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai affordable excellence . Kualitas dalam perspektif 

ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi 

belum tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalah barang arau jasa yanmg paling tepat dibeli (best-buy).  

Pemahaman akan adanya perbedaan pandangan terhadap kualitas 

sebagaimana diuraikan di atas dapat bermanfaat dalam mengatasi konflik-konflik 

yang kadangkala timbul di antara para manajer dalam departemen fungsional yang 

berbeda. Cara yang terbaik bagi setiap perusahaan adalah menggunakan 

perpaduan antara beberpa perspektif kualitas dn secara aktif menyesuaikan setiap 

saat dengan kondisi yang dihadapi.  



    
2.4.1 Faktor Utama Dalam Mempengaruhi Kualitas Jasa  

Harapan maupun penilaian konsumen terhadap kinerja perusahaan 

menyangkut beberapa faktor penentu kualitas jasa.  

Menurut Parasuraman yang dikutip oleh Fandy Tjiptono (2006:69) 

terdapat 10 faktor utama yang menentukan kualitas jasa yaitu : 

1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja 

(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini 

berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat 

pertama (right the first time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan 

yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya 

sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan 

untukmemberikan jasa yang dibutuhkan pelanggan. 

3. Competence, artinya setiap orang dalam perusahaan memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan 

jasa tertentu. 

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak 

terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi dan lain-

lain. 

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan 

yang dimiliki para contact personal. 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan 

keluhan pelanggan. 

7. Credibility, yaitu bersifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup 

nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contac 

personal dan interaksi dengan pelanggan. 



    
8. Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik (phisycal safety), keamanan finansial 

(financial security), dan kerahasisan (confidentiality). 

9. Understanding / Knowing the Costumer, yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan. 

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit 

plastik). 

Jika jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka akan tedapat kepuasan dan sebaliknya akan timbul rasa kecewa. 

Bila kenikmatan pelayanan yang diperoleh konsumen melebihi harapannya, maka 

konsumen betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan 

mengadakan pembelian ulang serta memberi rekomendasi produk kepada rekan-

rekannya.  

Menurut Berry, Parasuraman, dan Zeithaml yang dikutip oleh Kotler 

(2005:123) mengungkapkan formulasi model kualitas jasa yang diperlukan 

adalam pelayanan jasa. Dalam model ini dijelaskan ada lima gap yang dapat 

menimbulkan kegagalan penyampaian jasa seperti terlihat pada Gambar 2.1             



    
Gambar 2.1  
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Sumber : (Sumber : Zeithamal, Parasuraman, Berry., Delivering Quality Service : 
Balancing Customer Perceptions and Expectations, 1990 : 46)  

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 

Pada kenyataan pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara 

tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa 

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

diinginkan konsumen.Contohnya pengelola katering mungkin mengira 

para pelanggannyalebih 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. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas 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 waktu untuk 

mendengarkan keluhan dan masalah pasien, tetapi di sisi lain mereka juga 

harus melayani para pasien dengan cepat. 

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi internal 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan.Resiko yang dihadapi perusahaan 

apabila janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi.Misalnya brosur 

suatu lembaga pendidikan menyatakan bahwa lembaganya merupakan 

yang terbaik memiliki sarana kuliah, praktikum dan perpustakaan yang 

lengkap staf pengajarnya profesional.Akan tetapi saat pelanggan datang 

dan merasakan bahwa ternyata fasilitas praktikum dan perpustakaannya 

biasa-biasa saja (hanya memiliki beberapa ruang kuliahjumlah komputer 

relatif sedikit judul dan eksemplar buku terbatas), maka sebenarnya 

komunikasi eksternal yang dilakukan lembaga pendidikan tersebut telah 

mendistorsi harapan konsumen dan menyebabkan persepsi negatif kualitas 

jasa lembaga tersebut.   



    
5. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan 

dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa terus mengunjungi pasiennya untuk menunjukkan perhatiaannya.  

2.4.2 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Jasa Buruk  

Ada beberapa penyebab yang menjadikan suatu jasa dinilai buruk oleh 

pelanggan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam penentuan beberapa baik 

kualitas jasa yang disebutkan. Menurut Fandy Tjiptono (2006:85) faktor-faktor 

tersebut adalah : 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan. 

Dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi pelanggan. 

Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan interaksi produsen 

dan pelanggan jasa. Beberapa kekurangan yang mungkin ada pada 

karyawan pemberi jasa dan dapat berpengaruh terhadap persepsi 

pelanggan pada kualitas jasa.  

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat 

menimbulkan masalah pada kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. 

Hal-hal yang mempengaruhinya adalah upah yang sangat rendah, 

pelatihan yang kurang memadai, dan tingkat turnover karyawan yang 

tinggi. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan internal) kurang 

memadai. 

Karyawan front line  merupakan ujung tombang dari sistem pemberian 

jasa. Supaya mereka dapat memberikan jasayang efektif maka mereka 

perlu dukungan dari fungsi-fungsi manajemen (operasi, pemasaran, 

kuangan, dan sumber daya alam).   



    
4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

Bila terjadi gap atau kesenjangan dalam komunikasi, maka akan timbul 

penilaian atau perspektif negatif terhadap kualitas jasa. Ada beberapa jenis 

kesenjangan komunikasi yang bisa terjadi, yaitu : 

1. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak 

dapat memenuhinya. 

2. Perusahaan tidak bisa menyajikan informasi terbaru kepada para 

pelanggan. 

3. Pesan komunikasi perusahaan tidak dapat dipahami pelanggan. 

4. Perusahaan tidak memperhatikan atau segera menanggapi keluhan 

para pelanggan. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. 

Dalam ini interaksi dengan pemberi jasa, tidak semua pelanggan tidak 

bersedia menerima jasa yang seragam (standardized service) sering terjadi 

ada pelanggan yang menginginkan atau bahkan menuntut jasa yang 

bersifat personal dan berbeda dari pelanggan lain. Hal ini menimbulakan 

tantangan bagi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan khusus 

pelanggan individual atau memahami perasaan pelanggan sehubungan 

dengan pelayanan perusahaan. 

6. Perluasan atau pengembangan perusahaan berlebihan 

Memperkenalkan jasa baru atau memperkaya jasa lama dapat 

meningkatkan peluang pemasaran dan menghindari terjadinya pelayanan 

yang buruk. Akan tetapi bila terlalu banyak menyampaikan penawaran 

jasa baru dan tambahan terhadap yang sudah ada, maka hasil yang 

didapatkan tidak berjalan dengan optimal, bahkan akan menimbulkan 

masalah-masalah seputar standar kualitas. 

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi jangka pendek (orientasi pencapaian target penjualan dan laba 

tahunan, penghematan biaya, peningkatan produktivitas tahunan, dan lain-

lain) bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka 

panjang. Sebagai contoh, kebijakan suatu bank untuk menekan biaya 



    
dengan cara mengurangi jumlah kasir (teller) maka semakin panjangnya 

antrian di bank tersebut.  

2.4.3 Strategi Meningkatkan Kualita Jasa  

Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikan telapak tangan. 

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, upaya tersebut juga berdampak luas 

yaitu terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2006:88), Faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa adalah: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk 

mengindentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran 

dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap 

perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata 

pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat 

memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan 

tersebut. 

2. Mengelola harapan pelanggan 

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan 

pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat 

terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena itu jasa 

merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, 

maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangiblesyang 

berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas.   



    
4. Mendidik konsumen tentang jasa 

Pelanggan yang lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara 

lebih baik. Oleh karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. 

5. Mengembangkan budaya kualitas Budaya 

Kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan 

yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus 

menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, 

nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. 

6. Menciptakan automating quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangya sumberdaya manusia yang dimiliki 

7. Menindaklanjuti jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan 

dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk 

berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan 

berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan 

dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung 

pengambilan keputusan. Informasi dibutuhkan mencakup segala aspek, 

yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan 

eksternal, serta informasi mengenai perusahaan dan pelanggan.      



    
2.5 Bank 

2.5.1 Pengertian Bank  

sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan 

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Menurut O.P 

Simorangkir (2004:10) definisi bank sebagai berikut :  

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang 
bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian 
kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana 
yang dipercayakan kepada pihak ketiga ataupun dengan jalan 
memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral . 

Sedangkan menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 

10 November 1988 tentang perbankan yang dikutip oleh Kasmir (2003:12) 

adalah :  

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyatnya . 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu 

badan usaha yang menghimpun dana baik modal sendiri maupun dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.  

2.5.2 Kegiatan Bank 

Kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia semakin berkembang terutama 

kegiatan di bank umum. Menurut Kasmir (2003:34) kegiatan perbankan sebagai 

berikut : 

1. Menghimpun dana yang maksudnya adalah mengumpulkan atau   mencari 

dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan 

giro, tabungan dan deposito. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah 

Funding. 



    
2. Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh 

lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk 

pinjaman (kredit). Kegiatan ini dikenal dengan istilah Lending. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti pengiriman uang 

(transfer), penagihan surat berharga (kliring) yang berasal dari dalam kota, 

penagihan surat-surat berharga (inkaso) yang berasal dari luar negeri, 

letter of credit (L/C), safe deposit box, dan jasa lainnya.  

2.5.3 Cara Meningkatkan Layanan Bank 

Dengan semakin ketatnya dunia persaingan perbankan, maka salah satu 

cara untuk tetap bisa bersaing adalah dengan meningkatkan layanan pada bank 

tersebut. Menurut O.P Simorangkir (2004:95) layanan yang cepat, akurat, dan 

menyenangkan diharapkan oleh nasabah bank. Oleh karena itu ada beberapa cara 

untuk meningkatkan layanan bank antara lain : 

1. Automated Teller Machine (ATM) 

ATM marupakan sistem pelayanan jasa Bank secara elektronik, dimana 

nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, seperti menarik atau 

mengambil contoh uang secara tunai dan melihat saldo rekening giro atau 

rekening tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, baik 

di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk ATM biasanya diperlukan 

peralatan berupa kartu plastik (Plastic Card) dan kode pengenal diri 

(Personal Identification Card). 

2. EFTS (Electronic Fund Transfer System) 

Bank terus menyempurnakan dan meningkatkan mekanisme pembayaran 

dan penambahan tenaga kerja, alat-alat dan teknologi dimana bank pun 

harus mempertimbangkan masalah besarnya biaya, 

Walaupun ada keuntungan, tetapi untuk memproses cek-cek yang terus 

meningkat bank harus mengembangkan suatu sistem baru yang disebut 

EFTS (Electronic Fund Transfer System), sistem pemindahan dana secara 

elektronik yang berguna untuk kepentingan bank dan nasabah. Sistem 



    
EFTS sangat menguntungkan karena ongkosnya murah, lebih akurat dan 

cepat dibanding sistem tradisional. 

3. Full Teller System 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terjadilah penggunaan sistem 

kasir menjadi sistem teller dan terus berkembang hingga kini menjadi Full 

Teller System yang dilandasi dengan peningkatan kecepatan waktu, 

ketelitian dan kemudahan pelayanan bagi nasabah dalam melakukan 

transaksi dengan banknya. 

Full teller System ditunjang oleh sistem manual dan sistem komputerisasi. 

Sarana komputer akan membantu tugas tellerdalam melayani dan 

memberikan informasi kepada nasabah secara cepat, tepat, dan akurat. Ini 

berarti komputer hanya bersifat membantu atau menggantikan sebagai 

peran dari manusia dalam hal tertentu saja.  

2.6 Kepuasan Konsumen 

2.6.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Hasil dari suatu jasa yang ditawarkan perusahaan adalah penilaian 

konsumen. Penilaian yang berasal dari penilaian konsumen adalah akibat yang 

ditawarkannya. Maka dalam mencari sejauh mana konsumen marasa puas atau 

pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan, tidak terlepas dari sesuatu yang 

diharapkan dengan kenyataan yang diterimanya setelah melakukan pembelian, 

konsumen akan merasakan kepuasan atau ketidakpuasan.   

Pengertian kepuasan konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin Lane 

Keler (2007:177) sebagai berikut : 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atauhasil) yang diharapkan . 

Menurut Tse dan Wilton yang dikutip oleh Tjiptono (2004:146) 

menyatakan kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 



 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya bila membeli atau

(barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

ditunjukan ga

      

Sumber : 

  
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yan
antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya .

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya bila membeli atau

(barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

ditunjukan ga

        

Sumber : Tjiptono, Fandy (2006:147), Manajemen Jasa (Edisi IV)
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kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yan
antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya .

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya bila membeli atau

(barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

ditunjukan gambar 2.3 di bawah ini :

Tjiptono, Fandy (2006:147), Manajemen Jasa (Edisi IV)
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kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yan
antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya .

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya bila membeli atau

(barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

mbar 2.3 di bawah ini :

Konsep kepuasan Pelanggan

Tjiptono, Fandy (2006:147), Manajemen Jasa (Edisi IV)
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kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yan
antara harapan sebelumnya (atau norma kerja lainnya) dan kinerja 
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya .

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang diterimanya bila membeli atau

(barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan 

terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

mbar 2.3 di bawah ini :
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2.6.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Setiap orang  melakukan pembelian dengan harapan tertentu mengenai apa 

yang akan dilakukan oleh produk atau jasa yang bersangkutan ketika digunakan, 

dan kepuasan merupakan hasil yang diharapkan.  

Menurut Kotler yang dikutip oleh Tjiptono (2006:148) ada beberapa 

metode yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk mengukur kepuasan dan 

memantau kepuasan pelanggannya, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan melalui media yang efektif. 

Metode ini bersifat pasif karena tidak menggambarkan secara lengkap 

mengenai kepuasan konsumen, dikarenakan tidak semua konsumen yang 

tidak puas akan menyampaikan keluhannya. Upaya mendapatkan saran 

yang baik dari konsumen sulit diwujudkan oleh metode ini. 

2. Survei kepuasan pelanggan 

Penelitian mengenai kepuasan umumnya banyak dilakukan dengan 

penelitian survei, baik survei melalui telepon, pos, angket, maupun 

wawancara secara pribadi.  

3. Ghost shopping (pembelanja misterius) 

Salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan konsumen adalah dengan 

merekrut pekerja yang berperan sebagai konsumen kemudian melaporkan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan kualitas jasa 

perusahaan dan pesaing berdasarkan pengamatan mereka. 

4. Lost customer analysis  

Perusahaan seharusnya menghubungi konsumen yang sudah berpindah ke 

pesaing agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi sebagai feedback 

dalam kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya.Pemantauan ini 

sangat penting dimana peningkatan customer loss rate menunjukan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumen.  



    
2.6.3 Faktor-faktor Timbulnya Ketidakpuasan Pelanggan 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 

berpengaruh pada perilaku. Hal ini ditunjukakan pelanggan setelah terjadi proses 

pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan 

besarnya kemungkinan untuk membeli kembali produk yang sama. Pelanggan 

yang puas cenderung akan memberikan referensi yang baik terhadap produk 

kepada orang lain.  

Tidak demikian seorang pelanggan yang tidak puas. Pelanggan yang tidak 

puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, atau secara eksterim 

mengajukan gugatan terhadap perusahaan. 

Tentu banyak sebab-sebab timbulnya ketidakpuasan tersebut, menurut 

Alma (2007:286) munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara lain : 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. 

3. Prilaku personil kurang memuaskan. 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

5. Cost, yang terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu yang 

terbuang dan harga tidak sesuai. 

6. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan.  

2.6.4 Strategi Kepuasan Konsumen 

Ada beberapa elemen program kepuasan konsumen yang dapat dipadukan 

untuk meraih dan meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Tjiptono 

(2006:354) strategi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima.Paling tidak, 

standarnya harus menyamai pesaing utama dalam industri. Untuk itu 

berlaku prinsip quality comes first,satisfaction program follow . Biasanya 



    
perusahaan yang tingakat kepuasan konsumennya tinggi menyediakan 

tingkat layanan konsumen yang tinggi pula. 

2. Relationship marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan konsumen 

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

dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan konsumen secara terus 

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat 

business). 

3. Strategi superiorcustomer service ( fokus pada konsumen terbaik/best 

customers) 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan 

yang lebih unggul daripada para 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 produknya. 

4. Strategy unconditional guarantees/extraordinary guarantees 

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan produk atau jasa 

dapat mengembangkan augmented service terhadap core business-nya, 

misalnya dengan pelayanan purnajual yang baik. 

5. Program pay-for-performance 

Program kepuasan konsumen tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan 

sumber daya manusia organisasi.Sebagai ujung tombak perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan para konsumen dan berkewajiban 

memuaskan mereka, karyawan juga harus dipuaskan kebutuhannya. 

Dengan kata lain, total customer satisfaction harus didukung pula dengan 

total quality reward yang mengaitkan sistem penilaian kinerja dan 

kompensasi dengan konstribusi setiap karyawan dalam penyempurnaan 

kualitas dan peningkatan kepuasan konsumen.   



    
6. Program promosi loyalitas 

Banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara perusahaan dan konsumen. 

Biasanya program  ini, memberikan semacam penghargaan (reward) 

khusus yang dikaitkan dengan frekuensi pembelian atau pemakaian 

produk/jasa perusahaan kepada konsumen rutin agar tetap loyal pada 

produk dari perusahaan yang bersangkutan. 

7. Sistem penanganan keluhan secara efektif 

Penanganan keluhan berkaitan erat dengan kualitas produk.Perusahaan 

harus memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar-benar 

berfungsi sebagaimana mestinya sejak awal.Jaminan kualitas harus 

mendahului penanganan keluhan.  

2.7 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Konsumen akan melakukan proses evaluasi pelayanan dalam hubungan 

dengan apa yang mereka cari dan harapan dengan apa yang mereka terima, pada 

saat terjadi proses komunikasi jasa, sehingga akhirnya mereka bersedia untuk 

membayarnya selama proses ini berlangsung, konsumen akan mengamati 

kemampuan perusahaan dalm memperhatikan dan menangani masalah-masalah 

mereka dengan cara-cara perusahaan memberikan pelayanan secara optimal. 

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

Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan . 

Pengertian kepuasan konsumen menurut Kotler (2007:177) adalah sebagai 

berikut : 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atauhasil) yang diharapkan . 



    
Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu dirasakan expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima 

atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

baik dan memuaskan. Jika jasa yang diberikan dan terima melampaui harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.Begitu 

juga dengan sebaliknya, jika jasa diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan 

maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas 

jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi pelanggannya 

secara konsisten dan bagaimana penyedia jasa tersebut dapat memuaskan 

pelanggannya. 

Jika konsumen merasa puas, maka kemungkinan besar hubungan 

konsumen akan berlanjut. Mereka akan melakukan konsumsi yang sama dengan 

sebelumnya atau pemakaian jasa yang lebih besar lagi, sehingga akan terciptanya 

hubungan dengan konsumen akan bertahan lama untuk jangka panjang. 

Jika konsumen merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan yang ada 

maka konsumen akan mencari dan mencoba jasa dari perusahaan lain dan akan 

membandingkannya atau mereka akan benar-benar pergi meninggalkan 

perusahaan. satu hal yang perlu diketahui apabila pelanggan melepaskan dari 

karena tidak puas, maka mereka akan menyebarkan image buruk yang beredar 

dari mulut ke mulut tentang perusahaan kepada orang lain.         


