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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Kata pemasaran berasal dari kata market yang berarti pasar sebagai 

mekanisme untuk mempertemukan permintaan dan penawaran. Pada dasarnya 

pasar adalah daerah atau tempat (area) yang didalamnya terdapat kekuatan 

kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk 

membentuk suatu harga. Pengertian marketing bukan saja meliputi dunia jual beli 

atau dunia pasar, tetapi membahas secara sistematis segala masalah yang ada di 

dalam masyarakat. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Pemasaran, maka 

penulis mengutip beberapa pendapat pakar pemasaran, yaitu : 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) : 

“Marketing is a social process in which individuals and groups obtain 

what they need and want by creating, offering and exchanging great 

value product with others.’’ 

 
Menurut Saladin (2007:1) : 

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

 dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan  

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan  

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan”. 
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Definisi-definisi pemasaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran bukan hanya proses penjualan saja, tetapi merupakan suatu kegiatan 

untuk dapat menarik konsumen serta memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen dan juga untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Suatu perusahaan akan menjadi sukses dan bertahan apabila di dalamnya 

ada kegiatan manajemen pemasaran yang baik. Manajemen pemasaran pun 

menjadi pedoman dalam menjalankan kelangsungan hidup perusahaan. Sejak 

dimulainya proses produksi hingga barang sampai pada konsumen peran 

manajemen pemasaran tidak bisa terpisahkan karena nantinya apabila dapat 

dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi keuntungan bagi perusahaan 

khususnya dan konsumen pada umumnya.  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Manajemen 

Pemasaran, maka penulis mengutip beberapa pendapat pakar Manajemen 

Pemasaran, yaitu : 

Menurut Kotler dan Keller (2012:5) pengertian manajemen pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

“Marketing  management  as  the  art  and  science  of  choosing  target  

 markets and  getting, keeping,  and  growing  customers  through  

 creating,  delivering, and communicating superior customer value”  

 
 Menurut Kotler dan Amstrong (2010:32) mengatakan bahwa : 

“Marketing management is the art and science of choosing target 

markets and building profitable relationships with them”. 
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Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah 

proses mengelola penganalisaan melalui perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan, sehingga konsumen merasa puas serta perusahaan bisa mendapat 

keuntungan. 

 

2.1.3 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk mempengaruhi permintaan produk atau jasanya. Berbagai kemungkinan ini 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut “4P” untuk 

produk, sedangkan untuk produk jasa terdapat tiga komponen tambahan menjadi 

“7P”. 

 Adapun pengertian “7P” menurut Kotler dan Amstrong (2012:62) : 

1. Produk (Product) 

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan 

pengembangan produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan 

mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil 

tindakan yang lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan 

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi 

yang menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai 

variabel yang bersangkutan. 
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3. Tempat (Place) 

Lokasi didefinisikan sebagai aktifitas perusahaan agar produk sudah 

didapatkan pelanggan sasaran. Artinya, variabel saluran distribusi atau place 

tidak hanya menekankan pada lokasi perusahaan, mudah atau tidaknya lokasi 

tersebut dicapai. Lokasi perusahaan yang strategis merupakan kunci dari 

kemampuan perusahaan untuk menarik konsumen. Saluran distribusi meliputi 

cakupan layanan, pengelompokkan, lokasi, persediaan, dan transportasi. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan 

membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui 

iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. 

5. Sarana Fisik (Physical Evidence) 

Sarana fisik merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan.Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan 

atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang 

lainnya. 

6. Orang (People) 

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari 

orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua 

sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan 

karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 
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7. Proses (Process) 

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu 

untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam 

bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem 

penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. 

 Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bauran pemasaran, maka dapat  

disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki elemen-elemen yang sangat  

berpengaruh dan penting di dalam penjualan perusahaan karena elemen tersebut 

dapat mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. 

 

2.2 Harga 

Harga merupakan salah satu unsur yang terpenting dan utama bagi 

perusahaan dalam menentukan atau melaksanakan strategi pemasaran dalam 

upaya untuk meningkatkan penjualan. Di mana harga suatu barang merupakan 

penghubung antara pembeli (konsumen) dengan pihak penjual (produsen) yang 

turut menentukan terjadinya transaksi pembelian, dan juga harga merupakan 

ukuran panting untuk mengetahui berapa besar nilai suatu barang dan jasa dan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu barang dan 

jasa laku di pasaran. 

Walaupun faktor-faktor non harga telah menjadi semakin penting dalam 

perilaku pembeli, tetapi harga masih merupakan salah satu unsur penting yang 

menentukan segmentasi pasar perusahaan. 



21 

2.2.1 Pengertian Harga 

Menurut Philip Kotler (2006:439) mengemukakan bahwa : 

“Price is the amount of money charged for a product or service. More 

broadly, price is the sum of all the value that consumers exchange for 

the benefits of having or using the product or service”. 

 
Hal di atas dapat diartikan : 

“Harga adalah sejumah uang yang dibebankan untuk sebuah produk 

atau jasa. Secara lebih luas. Harga adalah keseluruhan nilai yang 

ditukarkan konsumen untuj mendapatkan keuntungan dari 

kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa”. 

 

Menurut Swastha dan Sukotjo dalam Dita Amanah (2011) menyatakan 

bahwa : 

“Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi 

dari produk dan pelayanannya”. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang membahas tentang harga 

penulis menyimpulkan bahwa harga merupakan alat yang digunakan berupa uang 

yang memiliki nilai dan nilai tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima 

oleh pembeli dan sesuai dengan ketetapan manfaat yang ditetapkan oleh penjual. 

 

2.2.2 Pengertian Penetapan Harga 

Penetapan harga terhadap suatu barang dan jasa harus sesuai dan tepat 

karena dengan suatu tingkat harga tersebut diharapkan mampu untuk menutup 

biaya dan mendapatkan laba. Ada beberapa ahli mengemukakan definisi tentang 

penetapan harga, diantaranya : 
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Menurut Tjiptono (2006:180) menyatakan bahwa : 

“Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan 

terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang 

bersifat relatif terhadap tingkat harga para pesaing, serta memiliki 

peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi strategi 

pemasaran”. 

 

Definisi penetapan harga menurut Philip Kotler (2005:142) yang 

dialihbahasakan oleh Benyamin Molan, yaitu : 

“Suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai                

yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya ternyata 

lebih tinggi dari pada nilai yang diterima, perusahaan tersebut               

akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba; jika harganya 

ternyata terlalu rendah daripada nilai yang diterima, perusahaan 

tersebut tidak akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba”. 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa penetapan harga 

merupakan harga jual produk yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Penetapan harga yang sesuai dan tepat akan membuat konsumen bertahan dengan 

produk tersebut karena sesuai dengan daya beli konsumen, dengan demikian 

secara tidak langsung dapat mempengaruhi realisasi penjualan. Oleh sebab itu 

setiap perusahaan dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan secara 

matang-matang sehingga menguntungkan bagi perusahaan yaitu mendapatkan 

laba dan bagi konsumen dapat membeli produk sehingga dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan konsumen. 
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2.2.3 Tujuan Penetapan Harga 

Setiap perusahaan bisa memutuskan dimana saja perusahaan tersebut ingin 

menyisishkan tawaran pasarnya, semakin jelas tujuan perusahaan semakin mudah 

menetapkan harga. Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pencapaian tujuan 

perusahan tersebut. Demikian pula dengan pelaksanaan penetapan harga yang 

dilaksanakan oleh perusahaan, walau demikian penetapan harga yang 

dilaksanakan oleh perusahaan bukanlah merupakan tujuan perusahaan yang 

sebenarnya akan tetapi penetapan harga ini merupakan salah satu sarana dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2008), ada empat jenis tujuan penetapan harga,                   

yaitu : 

1.   Tujuan Berorientasi pada Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini 

dikenal dengan istilah maksimalisasi laba.   

2.   Tujuan Berorientasi pada Volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba,ada pula perusahaan yang menentapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau 

yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 
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3.  Tujuan Berorientasi pada Citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan 

bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

4.   Tujuan Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang  konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya 

terstandardisasi. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga untuk hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri. 

 

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Mendapatkan produk atau jasa terendah haruslah mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan peruahaan khususnya penetapan 

harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan akan tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi didalam 

pengambilan keputusan harga. Philip Kotler (2000:520) yang dialih bahasakan 

oleh Wihelmus W. Bakowatun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

penetapan harga, yaitu : 
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1. Faktor Intern 

a. Sasaran pemasaran 

Sebelum menetapkan harga, perusahaan harus menetapkan apa yang 

ingin dicapai terhadap produk tertentu. Jika perusahaan telah memilih 

pasar sasarannya dan telah menentukan posisi pasarnya dengan cermat, 

maka strategi bauran pemasarannya termasuk harga langsung menyusul. 

Semakin jelas perusahaan menetapkan harga produksinya. 

b. Strategi marketing mix 

Harga merupakan salah satu sasaran bauran pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai sasaran pemasarannya. Keputusan mengenai 

harga harus dikoordinasikan dengan keputusan mengenai desain, dan 

promosi produk untuk membentuk sebuah program pemasaran yang 

konsisten secara efektif. 

c. Biaya 

Biaya merupakan lantainya harga yang dapat ditetapkan perusahaan 

untuk produk-produknya. Perusahaan tentu ingin menetapkan suatu harga 

yang dapat menutup semua biaya dalam memproduksinya, mendistribusi 

dan menjual produk tersebut termasuk tingkat laba yang wajar dan segala 

upaya dan resiko yang dihadapi. 

d. Organisasi penetapan harga 

Manajemen harus menetapkan siapa dalam organisasi yang bersangkutan 

bertanggung jawab atas penetapan harga. Perusahaan menangani 

penetapan harga dengan berbagai harga, pada perusahaan besar seringkali 
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harga ditetapkan oleh manajemen puncak bukan oleh manajemen 

pemasaran atau bagian penjualan. Pada perusahaan besar biasanya 

ditangani oleh manajer lini produk. 

2. Faktor Ekstern 

a. Sifat pasar dan permintaan 

 Para konsumen maupun pembeli industrial membandingkan harga suatu 

produk atau produk dengan manfaat yang dimilikinya, oleh karenanya 

sebelum menetapkan harga, perusahaan hendaknya memahami hubungan 

antara harga dan permintaan produk, disamping harus mengetahui yang 

dihadapi apakah termasuk persaingan sempurna, monopoli, ataupun 

oligopoly. 

b. Persaingan 

 Konsumen mengevaluasi harga serta nilai produk-produk yang termasuk 

sama juga strategi penetapan harga perusahaan dapat mempengaruhi sifat 

persaingan yang dihadapinya. Suatu strategi harga tinggi, laba tinggi 

dapat memancing persaingan, sebaliknya suatu harga rendah, laba rendah 

dapat melemahkan para pesaing atau mengeluarkan mereka dadri pasar. 

c. Faktor lingkungan 

 Faktor lain yang harus diperitmbangkan dalam penetapan harga yaitu 

faktor kondisi ekonomi yang berdampak luar biasa terhadap keefektifan 

strategi penetapan harga, juga faktor kebijakan dan peraturan pemerintah 

serta aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan). 
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2.2.5 Metode Penetapan Harga 

Menurut Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan 

(2009:150) ada beberapa metode penetapan harga, yaitu: 

1. Penetapan harga mark-up 

Metode penetapan harga paling sederhana adalah menambahkan mark up 

standar pada biaya produk tersebut. 

2. Penetapan harga sasaran pengembalian 

Perusahaan tersebut menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat 

pengembalian atas investasi ( ROI- Return On Investment). 

3. Penetapan harga persepsi nilai 

Perusahaan tersebut harus menyerahkan nilai yang dijanjikan melalui 

pernyataan nilai mereka, dan pelanggan harus mempersepsikan nilai ini. 

Perusahaan tersebut menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran lainnya, 

seperti iklan dan tenaga penjualan untuk mengkomunikasikan dan 

meningkatkan nilai yang dipersepsikan dalam benak pembeli. 

4. Penetapan harga nilai 

Dalam metode ini, perusahaan tersebut memikat hati pelanggan yang local 

dengan menetapkan harga yang lumyaan rendah untuk tawaran yang bermutu 

tinggi. 

5. Penetapan harga umum 

Dalam metode ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. 
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6. Penetapan harga tipe lelang 

Penetapan harga ini mulai makin popular, khususnya seiring dengan 

pertumbuhan internet. Salah satu manfaat utama lelang adalah untuk 

membuang persediaan yang berlebihan atau barang bekas. 

7. Penetapan harga tipe kelompok 

Metode yang dapat digunakan konsumen dan pembeli bisnis untuk 

berpatungan membeli dengan harga yang lebih rendah.  

 

2.2.6 Penyesuaian Harga 

Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Keller yang 

dialihbahasakan oleh Benyamin Molan (2009:301) bahwa penetapan harga 

perwilayah geografis, yaitu penetapan harga yang melibatkan perusahaan dalam 

pengambilan keputusan mengenai harga produk bagi konsumen yang berada 

diberbagai tempat di seluruh negeri. Strategi dalam penetapan harga perwilayah 

geografis diantaranya : 

1. Penetapan harga FOB 

 Penetapan harga dengan memperhitungkan biaya angkutan sampai ke geladak 

kapal, dari geladak kapal sampai ke konsumen ditambah dengan ongkos 

angkutannya. 

2. Penetapan harga seragam 

 Perusahaan menjual barang kepada konsumen dimanapun berada dengan 

harga plus biaya angkutan sama besarnya. 
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3. Penetapan harga per wilayah 

 Penetapan harga oleh wilayah yang bersangkutan 

4. Harga titik patokan 

 Penetapan harga dimana penjual menunjuk suatu kota titik patokan dan 

kemudian memberi semua pembeli dengan biaya angkutan dari kota tersebut 

ke tujuan masing-masing, tanpa melihat apakah barang yang dibeli benasr-

benar dikirim kek kota yang dituju. 

5. Penetapan harga termasuk angkutan 

 Kesediaan penjual untuk dibebani seliurh atau sebagian dari biaya angkutan, 

dengan maksud dapat memasarkan barangnya pada pelanggan khusus atau 

pada daerah tertentu yang diinginkan penjual. 

 

2.2.7 Peranan Harga 

Harga memiliki dua peranan utama dalam pengambilan keputusan para 

pembeli  Tjiptono (2008: 152), yaitu: 

1. Peranan alokasi, yaitu membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

terbaik dalam memperoleh manfaat yang diharapkan sesuai dengan 

kemampuan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu 

pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai 

jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif 

yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 
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2. Peranan informasi, yaitu mendidik konsumen mengenai faktor produk yang 

dijual, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya 

secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

 

2.2.8 Strategi Penetapan Harga 

Banyak startegi-startegi khusus yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menetukan harga barang dan jasa yang berasal dari strategi pemasaran yang 

mereka rumuskan untuk mencapai keseluruhan sasaran organisasi. Menurut 

Sukirno (2011:226) ada enam startegi Penetapan Harga : 

1. Penetapan Harga Kompetitif 

Hal ini berlaku pada pasar dimana terdapat produsen atau penjual. Dalam 

pasar seperti ini untuk menjual barangnya, perusahaan harus menetapkan 

harga pada tingkat yang bersamaan dengan barang yang sejenis yang 

dipasarkan. 

2. Menentukan Harga Terobosan 

Cara ini sering dipakai ketika meluncurkan barang baru, yang menetapkan 

harga pada tingkat yang rendah atau murah dengan harapan dapat 

memaksimalkan volume penjualan. 

3. Menetapkan Harga berdasarkan Permintaan 

Penentuan harga barang ini terutama dipraktekkan oleh perusahaan jasa 

seperti pengangkutan Kereta Api, Jasa Penerbangan Restoran dan Bisokop. 
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4. Kepemimpinan Harga 

Penentuan harga seperti ini berlaku dalam pasar barang yang bersifat 

oligopoly yang merupakan struktur pasar, dimana terdapat perusahaan yang 

dominan yang mempunyai persaingan yang lebih kukuh dari pada perusahaan 

lainnya. 

5. Menjual Barang Berkualitas Dengan Harga Rendah 

Kebijakan ini dapat dilakukan oleh perusahaan industri manufaktur atau 

Hypermarket seperti makro dan carefour. 

6. Kebijakan Harga Tinggi Jangka Pendek 

Kebijakan Harga (Price Skimming) adalah cara untuk menetapkan harga tinggi 

yang bersifat sementara, yaitu pada waktu barang yang dihasilkan mulai 

dipasarkan. Pada periode itu, perusahaan belum menghadapi persaingan dan 

akan menetapkan harga yang tinggi supaya pengembalian modal dapat 

dipercepat. 

Perusahaan dapat memilih dari tiga alternative startegi penetapan harga: 

1. Startegi penetapan harga skimming, startegi ini sengaja menetapkan harga 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga produk-produk pesaing. 

2. Strategi penetapan harga penetrasi, menetapkan suatu harga rendah sebagai 

senjata utama pemasaran. Penetapan harga penetrasi mengasumsikan bahwa 

menetapkan harga di bawah harga pasar akan menarik para pembeli dan 

mengecer sebuah merek pendatang. 
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3. Strategi penetapan harga kompetitif, organisasi-organisasi mencoba 

mengurangi tekanan persaingan harga dengan menyamakan harga dalam 

perusahaan lain dan mengkonsentrasikan usaha pemasaran mereka pada 

elemen produk, distribusi, dan unsur-unsur promosi.tersebut ditinggalkan 

oleh konsumen karena keluhan terhadap produk tersebut. 

 

2.2.9 Indikator Harga 

Dimensi dari harga ini sendiri menurut Stanton dalam Rosvita (2010:24)  

adalah sebagai berikut : 

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

 

2.3 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian dari stretegi Manajemen 

Pemasaran. Kualitas pelayanan telah menjadi satu tahap faktor dominan terhadap 

keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan kualitas sangat didorong oleh 

kondisi persaingan antar perusahaan, kemajuan teknologi, tahapan perekonomian 

dan sosial budaya masyarakat. 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. 
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2.3.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Wykof yang dikutip oleh Tjiptono (2009:59) menyatakan bahwa : 

“Service Quality is the expected level of excellence and control over the 

level of excellence to meet the customers " . 

 
Hal di atas dapat diartikan : 

“Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan”. 

 

Tjiptono (2004) menyatakan bahwa : 

“Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketetapan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen”. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang membahas tentang kualitas 

pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala sesuatu 

yang diharapkan oleh konsumen agar perusahaan dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

 

2.3.2 Prinsip-prinsip Kualitas Pelayanan 

Setiap perusahaan harus mampu memenuhi enam prinsip utama kualitas 

pelayanan agar dapat menimbulkan image yang baik bagi perusahaan serta dapat 

melaksanakan kualitas yang baik dihadapan konsumen. Enam prinsip pokok 

kualitas pelayanan menurut Wolkins yang dikutip oleh Tjiptono (2006:75) 

meliputi : 
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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 pucak 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 salam implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakaan dalam mengarahkan purusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilakku organisasiona. Proses ini merupakan 

suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konsisten dalam 

terus-menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 
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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 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. 

 

2.3.3 Faktor Utama dalam Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Menurut Rambat Lupiyoadi dan Hamdani (2008:75) terdapat 4 peranan 

atau pengaruh dari aspek konsumen yang akan mempengaruhi konsumen lain, 

yaitu : 

1. Contractors 

Yaitu tamu berinteraksi langsung dengan konsumen daslam frekuensi yang 

cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

2. Modifier 

Yaitu tamu tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi cukup 

sering berhubungan dengan konsumen lain. 
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3. Influencer 

Yaitu mempengaruhi konsumen tetapi cukup untuk membeli tetapi secara 

tidak langsung kontak dengan pembeli. 

4. Isolated 

Yaitu tamu tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran 

(marketing mix) dan juga tidak ering bertemu dengan konsumen. Partisipasn 

yang berfungsi sebagai penyedia jasa mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan. 

 

2.3.4 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Pelayanan Buruk 

   Menurut Tjiptono (2012:178), terdapat beberapa faktor yang dapat 

mengurangi kualitas layanan pada sebuah perusahaan. Sehingga perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor tersebut, yaitu: 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Karakter dari jasa itu sendiri adalah inseparability, artinya jasa tersebut 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Sehingga terjadi 

interaksi antara penyedia jasa dan konsumen yang memungkinkan terjadi hal-

hal berdampak negatif di mata konsumen, seperti: 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan, 

b. Cara berpakaian karyawan kurang sesuai dengan konteks, 

c. Tutur kata karyawan kurang sopan, 

d. Bau badan karyawan yang mengganggu kenyamanan konsumen, 

e. Karyawan kurang senyum atau mimik muka yang tidak ramah. 
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2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian layanan dapat pula 

menimbulkan dampak negatif pada kualitas, yaitu berupa tingginya 

variabilitas layanan yang dihasilkan. Seperti, pelatihan kurang memadai atau 

pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan, tingkat turnover karyawan yang 

tinggi, motivasi kerja karyawan kurang diperhatikan, dan lain-lain. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai. 

Karyawan front-line adalah ujung tombak dalam sistem penyampaian 

layanan. Karyawan front-line dapat dikatakan sebagai citra perusahaan karena 

karyawan-karyawan tersebut memberikan kesan pertama kepada konsumen. 

Agar para karyawan front-line mampu memberikan pelayanan dengan efektif, 

diperlukan dukungan dari perusahaan seperti, dukungan informasi (prosedur 

operasi), peralatan (pakaian seragam, material), maupun pelatihan 

keterampilan. 

4. Gap komunikasi. 

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menjalin hubungan antara 

perusahaan dengan konsumen. Bila terjadi gap komunikasi, maka konsumen 

memberikan penilaian negatif terhadap kualitas pelayanan. Gap-gap 

komunikasi tersebut dapat berupa: 

a. Penyedia layanan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak 

mampu memenuhinya. 

b. Penyedia layanan tidak selalu memberikan informasi terbaru kepada 

konsumen. 
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c. Pesan komunikasi yang disampaikan penyedia layanan tidak dipahami 

konsumen 

d. Penyedia layanan tidak memperhatikan atau menindaklanjuti keluhan 

atau saran konsumen. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. 

Setiap konsumen memiliki karakter, emosi, keinginan yang berbeda-beda. 

Penyedia layanan harus memahami keunikan dan perbedaan yang ada. 

Sehingga tidak dapat memperlakukan semua konsumen dengan cara yang 

sama. Banyak kejadian di mana konsumen ingin diperlakukan secara personal 

dan berbeda dengan yang lain. 

6. Perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan. 

Penambahan layanan dapat berdampak baik atau bahkan mengurangi service 

quality pada sebuah perusahaan. Dampak baiknya adalah untuk 

menyempurnakan service quality menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, 

apabila layanan baru terlampau banyak, hasil yang didapat belum tentu 

optimal.  

7. Visi bisnis jangka pendek. 

Visi jangka pendek (contohnya, penghematan biaya semaksimal mungkin) 

dapat merusak service quality yang sedang ditujukan untuk jangka panjang. 

Sebagai contoh, kebijakan sebuah restoran untuk menutup sebagian cabang 

akan mengurangi tingkat akses bagi para pelanggan restoran tersebut. 

Sehingga pelanggan akan datang ke restoran yang mungkin jaraknya tidak 

dekat dari tempat tinggal. Sehingga dapat menimbulkan keluhan akan jarak 

dan persepsi negatif terhadap kualitas layanan restoran tersebut. 
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2.3.5 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Pada hakikatnya pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama 

dengan pengukuran kepuasan konsuemn, yaitu ditentukan oleh variabel harapan 

dan kinerja yang dirasakan. Untuk dapat mengelola jasa atau produk dengan baik 

dan berkualitas, maka perusahaan harus mengenal dan memperhatikan lima 

kesenjangan yang berkaitan dengan sebab kegagalan perusahaan. Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1985) dikutip dalam Kotler (1997:92) mengemukakan 

lima gap tersebut sebagai berikut : 

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Manajemen tidask selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para 

konsumen secara cepat. Terjadinya kesenjangan ini umumnya disebabkan 

karean kurang efektifnya komunikasi antara bawahan dengan atasa, 

kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran, serta 

terlalu banyak tingkat manajemen. 

2. Gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa atau produk. 

Manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan oleh para 

konsumen, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu standar 

kinerja tertentu. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa atau produk dan cara penyampainnya. 

Karyawan perusahaan kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan tidak 

dapat atau tidak mau memenuhi standar atau mereka dihadapkan pada 

standar-standar yang bertentangan. 
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4. Gap antara penyapaian jasa atau produk dan komunikasi eksternal. 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh 

wakil dan iklan perusahaan. 

Kesenjangan ini sering terjadi karena tidak memadainya komunikasi 

horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang 

berlebihan. 

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

Kesenjangan ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja atau prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersepsikan 

kualitas jasa atau produk tersebut. 

 

2.3.6 Indikator Kualitas Pelayanan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, menurut Zeithaml, 

Bitner & Gremler (2009:111) menyebutkan lima indikator kualitas pelayanan 

yang harus dipenuhi yaitu : “Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, 

Tangibles”. 

1. Tangibles (Berwujud) 

Yaitu penampilan fisik layanan perusahaan, seperti penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personel, kebersihan, kerapian dan media komunikasi. 

2. Empathy (Empati) 

Yaitu kemudahan komunikasi, informasi dan kemampuan perusahaan 

memahami keinginan pelanggan. 
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3. Reliability (Kehandalan)  

Yaitu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya. 

4. Responsiveness (Cepat tanggap) 

Yaitu daya tanggap perusahan dalam memberi layanan bagi pelanggan dan 

memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam melayani menangani 

transaksi dan penanganan keluhan pelanggan. 

5. Assurance (Jaminan) 

Yaitu kemampuan perusahaan memberi jaminan pelayanan yang merupakan 

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

 

2.4 Kesejahteraan Keluarga 

2.4.1 Keluarga Sejahtera 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material 

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan (BKKBN, 1995:2). Sedangkan menurut Mongid (1995:10), 

kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi 

semua kebutuhan fisik materiil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan 

keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan 

anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk 
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membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas.  

Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera 

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dalam 

kehidupan suatu keluarga di masyarakat. Kesejahteraan keluarga tidak terlepas 

dari upaya pemberdayaan keluarga. Upaya pemberdayaan keluarga merupakan 

upaya yang dilakukan untuk menjadikan keluarga sebagai pelaku dalam 

pembangunan dimana suatu keluarga tidak hanya mampu memberdayakan 

keluarganya, namun juga memberdayakan masyarakat. Upaya pemberdayaaan 

keluarga terfokus pada membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, 

sosial, dan psikologi untuk mencapai kesejahteraan. 

 

2.4.2 Tahapan Keluarga 

Tahapan Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran 

yang terkandung didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 menyebutkan 

tahapan keluarga sejahtera yaitu: 

1. Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara 

minimal, seperti pengajaran, agama, sandang,pangan, papan, dan kesehatan. 

2. Keluarga Sejahtera Tahap 1 

Keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal (sesuai kebutuhan 

dasar pada keluarga pra sejahtera) tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan 

kebutuhan sosial psikologis keluarga seperti Pendidikan, KB, Interaksi dalam 

keluarga, interaksi dengan lingkungan. 
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3. Keluarga Sejahtera Tahap 2 

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, tetapi 

belum dapat memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung dan 

memperoleh informasi. 

4. Keluarga Sejahtera Tahap 3 

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar, kebutuhan 

psikologis, dan kebutuhan pengembangan, namun belum dapat memberikan 

sumbangan (Kontribusi) maksimal terhadap masyarakat dan berperan secara 

aktif dalam masyarakat 

5. Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus 

Keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga pada tahap 1 

sampai 3 dan dapat pula memenuhi kriteria pengembangan keluarganya 

seperti: Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan 

sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil. Kepala 

Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/ 

institusi masyarakat. 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga menurut 

BKKBN (1995) adalah faktor intern keluarga dan faktor ekstern keluarga. 

Pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu sebagai 

berikut :  
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1. Faktor Intern Keluarga 

a. Jumlah anggota keluarga 

Perkembangan kemajuan zaman menyebabkan semakin tingginya 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan 

manusia tidak hanya mencakup kebutuhan primer saja, akan tetapi juga 

kebutuhan lainnya seperti hiburan, sarana ibadah, sarana transportasi, dan 

lingkungan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka semakin 

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga tersebut. 

b. Tempat tinggal 

Keadaan tempat tinggal akan mempengaruhi kesejahteraan keluarga. 

Kondisi tempat tinggal yang bersih, sehat, nyaman, dan teratur sesuai 

dengan keinginan penghuninya akan menimbulkan suasana yang aman, 

tentram, dan damai dalam keluarga  

c. Keadaan sosial keluarga  

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat 

adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga 

dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik 

dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara 

anggota keluarga. Manifestasi dari hubungan yang benar-benar didasari 

ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya 

saling hormat-menghormati, toleransi, saling membantu dan saling 

mempercayai. 
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d. Kondisi ekonomi keluarga  

Kondisi ekonomi keluarga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan 

sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. 

Semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang 

diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. 

2. Faktor Ekstern Keluarga 

Suatu keluarga perlu memelihara dan mengembangkan kesejahteraan 

keluarganya. Hal itu diperlukan agar kegoncangan dan ketegangan jiwa 

antara anggota keluarga dapat dihindari, karena dapat mengganggu 

ketentraman, keamanan, kenyamanan dalam keluarga. Faktor-faktor yang 

mengakibatkan kegoncangan dan ketegangan jiwa dalam keluarga yang 

datang dari luar yaitu :  

a. Faktor manusia diluar intern keluarga, seperti iri hati, fitnah dari 

tetangga, ancaman fisik, dan pelanggaran norma. 

b. Faktor alam, seperti musibah tanah longsor, gempa bumi, banjir, letusan 

gunung berapi, kerusakan lingkungan hidup. 

Kedua faktor yang dijelaskan di atas saling berpengaruh satu sama lain, 

dan tidak dapat dipisahkan, serta mempunyai sumbangan yang besar bagi 

terciptanya kesejahteraan keluarga. 
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2.4.4 Kesejahteraan Ekonomi 

Kesejahteraan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan 

tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi melalui pemberian bantuan 

kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, standar-standar 

kehidupan (Kuncoro, 2004:29). Ekonomi adalah keadaan yang disebabkan oleh 

adanya suatu tindakan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

yang sifatnya tidak terbatas jumlahnya (Linasari, 2009:20). Dalam lingkup dunia 

ekonomi dan kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga atau suatu keluarga 

merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan penting dalam pembangunan 

nasional. Dalam hal ini pembangunan nasional merupakan upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila disatu pihak ada 

fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan 

pemerintah dan dilain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Jika 

pemerintah dan masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan 

ekonomi, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

2.4.5 Indikator Keluarga Sejahtera 

Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi 

keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf 

pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat 

mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk 

pengembangan diri dan keluarga. Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi 
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menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan 

kebutuhan pengembangan Tamadi (2000:16). Pengertian dari ketiga kelompok 

kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan dasar yang terdiri dari :  

a. Pangan, kebutuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan gizi 

sehari-hari.  

b. Sandang, kebutuhan ini mencakup pemenuhan pakaian yang layak pakai 

dan bersih.  

c. Papan, merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga yang harus 

terpenuhi.  

d. Kesehatan, kebutuhan untuk hidup sehat sehari-hari. 

2. Kebutuhan sosial psikologis yang terdiri dari :  

a. Pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang mencakup 

pendidikan formal, informal, dan nonformal. 

b. Rekreasi, kebutuhan akan hiburan dalam kehidupan keluarga.  

c. Transportasi, kebutuhan akan kendaraan untuk transportasi sehari-hari. 

d. Interaksi sosial internal dan eksternal, kebutuhan untuk berinteraksi 

dalam keluarga dan juga masyarakat.  

3. Kebutuhan pengembangan yang terdiri dari :  

a. Tabungan, simpanan uang atau barang yang digunakan untuk kesehatan, 

pendidikan anak, jaminan hari tua, dan juga untuk kebutuhan yang 

mendadak.  

b. Akses terhadap informasi, kebutuhan untuk mendapatkan informasi dari 

luar keluarga, misal informasi dari masyarakat, dan negara. 
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Dalam kondisi keluarga sejahtera, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak 

merupakan hal yang harus diutamakan. Pendidikan anak meliputi pendidikan 

informal, formal, dan pendidikan nonformal. Ketiganya harus terpenuhi dengan 

baik. Pendidikan informal dan nonformal dapat diberikan oleh orang tua pada 

anak dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Sedangkan pendidikan formal 

diberikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga ke 

perguruan tinggi. 

 

2.5 Hubungan Kebijakan Penetapan Harga, Kualitas Pelayanan terhadap 

Kesejahteraan 

Menurut Tjiptono (2006:180) menyatakan bahwa : 

“Penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan 

terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk jasa tertentu yang 

bersifat relatif terhadap tingkat harga para pesaing, serta memiliki 

peran strategis yang krusial dalam menunjang implementasi strategi 

pemasaran”. 

 

Wykof yang dikutip oleh Tjiptono (2009:59) menyatakan bahwa : 

“Service Quality is the expected level of excellence and control over the 

level of excellence to meet the customers " . 

(Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan). 

 

Menurut Kuncoro, (2004:29) menyatakan bahwa :  

“Kesejahteraan ekonomi adalah kegiatan-kegiatan terorganisasi 

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi ekonomi 

melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sosial, standar-standar kehidupan”. 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa penetapan harga 

merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum 

yang berlaku untuk produk tertentu dengan kualitas pelayanan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen dari kegiatan-kegiatan terorganisasi dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dari segi ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial, 

standar-standar kehidupan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu hubungan penetapan harga, kualitas 

pelayanan, dan kesejahteraan nelayan. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Temuan Hasil 

Wahyu 

Manfa’atin 

(2013) 

Analisis Penentuan Harga 

Pokok dan Harga Jual pada 

Budidaya Ikan Bandeng Air 

Asin oleh Petani Tambak di 

Desa Kalanganyar 

Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo 

Hasil menunjukan penentuan harga 

pokok produksi pada budidaya ikan 

bandeng air asin yaitu ditentukan 

berdasarkan biaya bahan baku dan 

biaya benih ditambah dengan biaya 

tenaga kerja, biaya overhead, Untuk 

penentuan harga jual, petani tambak 

atau pembudidaya ini hanya melihat 

harga pasaran yang sedang berlaku dan 

dalam menentukan harga jualnya akan 

terjadi tawar menawar antara 

tengkulak atau penampung ikan dan 

petani tambak untuk dasar penentuan 

harga jual sehingga diperoleh harga 

jual atas dasar kesepakatan keduanya. 
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Peneliti Judul Penelitian Temuan Hasil 

Barta 

Andrean 

Barus 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Strategi 

Harga (Tarif) Terhadap 

Keputusan Konsumen 

Menggunakan Jasa pada 

Kereta Api Argo 

Parahyangan 

Hasil menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan dan penetapan harga 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan menggunakan jasa 

PT. Kereta Api (Persero) Daop II 

Bandung sebesar 64,1%, sedangkan 

sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

Regina 

Anamayalessa 

(2015) 

Pengaruh Kebijakan 

Penetapan Harga dan 

Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas 

Konsumen yang 

Menggunakan Meeting 

Package di Savoy Homann 

Bidakara Hotel Bandung 

Hasil menunjukan bahwa kebijakan 

penetapan harga dan kualitas 

pelayanan mempengaruhi loyalitas 

dikaarenakan nilai f hitung yaitu 

46,779 lebih besar dari f tabel yaitu 

3,09 

Sumber : Data yang telah diolah kembali 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas dinyatakan bahwa 

penelitian yang peneliti tulis berjudul Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Kesejahteraan Nelayan tidak memiliki kesamaan, bukan hasil 

jiplakan, adaptasi atau plagiat. Hal ini mempertegas originalitas penelitian yang 

peneliti tulis berdasarkan hasil pemikiran penulis. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

yang diteliti penulis berjudul pengaruh kebijakan penetapan harga dan kualitas 

pelayanan terhadap kesejahtraan nelayan terdapat dua variabel bebas yaitu 

kebijakan penetapan harga dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi variabel 

tidak bebas yaitu kesejahtraan nelayan. 
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Penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh kebijakan penetapan 

harga dan kualitas pelayanan terhadap kesejahteraan nelayan di desa pangandaran, 

sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan mengetahui apa yang 

menpengaruhi kesejahtreaan nelayan. Menurut Tjiptono (2004) Kualitas 

pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Dimensi dari 

kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Bitner & Gremler (2009) yaitu berwujud, 

empati, kehandalan, cepat tanggap dan jaminan. 

Menurut Philip Kotler (2006:439)  menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan Harga adalah sejumah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau 

jasa. Secara lebih luas. Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen 

untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau 

jasa. Menurut Swastha dan Sukotjo dalam Dita Amanah (2011:211), harga 

adalah Harga adalah sejumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. Dimensi harga menurut Stanton dalam Rosvita (2010:24) yaitu 

keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga 

dan kesesuaian harga dengan manfaat. 

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material 

yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan (BKKBN, 1995:2). Sedangkan menurut Mongid (1995:10), 
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kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi 

semua kebutuhan fisik materiil, mental spiritual, dan sosial yang memungkinkan 

keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan 

anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk 

membentuk sikap mental dan kepribadian yang matang sebagai sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga (X1) 

- Keterjangkauan harga 

- Kesesuaian  harga dengan 

kualitas 

- Daya saing 

- Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

Sumber : Stanton (Rosvita, 

2010:24) 

Kualitas Pelayanan (X2) 

- Berwujud 

- Empati 

- Kehandalan 

- Cepat tanggap 

- Jaminan 

Sumber : Zeithaml, Bitner & 

Gremler (2009:111) 

Kesejahtraan Keluarga 

(Y) 

- Kebutuhan dasar 

- Kebutuhan sosial 

psikologis 

- Kebutuhan 

pengembangan 

Sumber : Tamadi, 

(2000:16) 
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2.8 Hipotesis 

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009:96) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Berdasarkan uraian pustaka dan paradigma penelitian di atas, maka 

hipotesis penelitian yang dirumuskan sebagai berikut : 

H0 :  Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan tidak pengaruh 

signifikan terhadap kesejahtraan nelayan 

Ha :  Kebijakan Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kesejahtraan nelayan 

 

 

 


