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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Didalam setiap usaha bisnis, pemasaran memegang peran yang cukup vital

bagi kelangsungan usaha bisnis bersangkutn. Sebuah usaha bisnis dengan hasil

produk yang biasa saja bisa jadi sukses hanya karena strategi pemasaran

perusahaan terkait yang cukup handal, sebaliknya sebuah usaha bisnis dengan

produk yang cukup berkualitas pun tak akan mengalami penjualan yang maksimal

jika tidak dilakukan upaya pemasaran yang baik terhadap para konsumen.

Definisi pemasaran menurut para ahli, antara lain :

Menurut Kotler dan Keller, (2009:5) :

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu

atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain”.

Menurut Sala din (2007:1) :

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang

dirancang unutk merencanakan, menentukan harga, promosi dan

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan

dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perushaan”.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pemasaran diatas, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan upaya unutk mempromosikan,

menginformasikan dan menawarkan kepada konsumen mengenai sebuah produk
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usaha atau layanan jasa yang dikelola oleh sebuah perushaan sebagai upaya unutk

meningkatkan penjualan produk atau layanan jasa tersebut.

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Berikut adalah beberapa definisi dari manajemen pemasaran menurut para

ahli :

Menurut Kotler (2012 : 146) :

“Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan

pengawasan, program-program yang ditujukan utuk mengadakan

pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk

mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Buchari Alma (2004 : 130) :

“Manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan

pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perushaan ataupun bagian

dari pemasaran”.

Menurut beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

pemasaran adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan,

mengimplementasikan dan pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran

dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan

secara lebih efisien dan efektif.

2.2 Bauran Pemasaran

2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran

Berikut adalah beberapa definisi dari bauran pemasaran menurut para ahli

:
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Menurut Kotler dan Amstrong (2012 : 92) :

“Bauran Pemasaran (Marketing Mix) adalah perangkat pemasaran

yang baik yang meliputi produk, penentuan harga, promosi,

distribusi, digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan

pasar sasaran”.

Menurut Zeithaml dan Bitner (2008 : 48) :

“Bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan

yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi

dengan tamu dan untuk memuaskan tamu”.

Menurut Tjiptono (2006) :

“Bauran pemasaran merupakan seperangkat yang dapat digunakan

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan

kepada pelanggan”.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa istilag bauran promosi mengacu

pada empat variabel inti yaitu produk, harga, distribusi/ tempat, dan promosi yang

dirancang untuk mencapai pasar sasaran sehingga kegiatan pemasaran dapat

efektif dan efisien. Dengan begitu tujuan perusahaan dapat dicapai dengan

maksimal.

Menurut Kotler (2005 : 17) bauran pemasaran dapat diklasifikasikan

menjadi 7P (product, price, place promotion, physical evidence, people, process).

Adapun pengertian dari masing-masing bauran pemasaran diatas adalah :

1. Produk (product)

Produk merupakan kombinasi penawaran barang dan jasa perusahaan kepada

pasar, yang mencakup antara lain : kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan

kemasaran produk.
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2. Harga (price)

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk atau jasa

tertentu.

3. Saluran distribusi (place)

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk agar dapat diperoleh

dan tersedia bagi pelanggan sasaran.

4. Promosi (promotion)

Aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan keuungulan

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.

5. Sarana fisik (Physical Evidence)

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)

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.

7. Proses (Process)

Adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan

untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini memiliki arti sesuatu untuk
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menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran

pemasaran jasa seperti pelanggan jasa akan senang merasakan sistem

Dari alat-alat pemasaran diatas mencerminkan penjual terhadap alat

pemasar yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang

pemasar, setiap alat pemasar dirancang untuk memberikan manfaat pelanggan.

Jadi perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan

pelanggan secara ekonomis, mudah, dan dengan komunikasi yang efektif.

2.3 Kualitas Pelayanan

2.3.1 Pengertian Kualitas

Definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah

tingkat baik buruk nya sesuatu; kadar; derajat atau taraf ; mutu. Sedangkan

menurut Kotler (2005 : 57) kualitas adalah keseluruhan sifat suatu produk atau

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan

yang dinyatakan atau tersirat. Pernyataan ini dipertegas oleh Tjiptono (2010)

yang mengatakan. Kualitas apabila dikelola dengan tepat, berkontribusi positif

terhadap terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kualitas memberikan

nilai plus berupa motivasi khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan

Menurut Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono 2005 : 10) adalah “Sebuah

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia,

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”Pendekatan yang

digunakan Goetsch Davis ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya

menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga menyangkut

kualitas manusia dan kualitas lingkungan. Sangatlah mustahil menghasilkan

produk dan jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang

berkualitas (Muwafik, 2009).
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Dari Pendapat tersebut makan bisa disimpulkan, Kualitas adalah suatu

kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.

2.3.2 Pengertian Pelayanan

Menurut Sutedja (2007:5) pelayanan atau servis dapat diartikan sebagai

sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada

pihak lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani, kenyamanan yang

diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing (Sunarto,

2007:105).Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012:88) untuk melayani

pelanggan secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti

handal, cepat serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan

menarik.Sedangkan menurut Gronroos (dalam Ratminto, 2005:2) pelayanan

adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata

(tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi

layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan

konsumen/pelanggan.

Ciri-ciri pelayanan yang baik menurut Kasmir (2005:39) dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal hingga

selesai.

2. Mampu melayani secara cepat dan tepat.

3. Mampu berkomunikasi.

4. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.

5. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.
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6. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung.

7. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan/pengunjung.

2.3.3 Pengertian Kualitas Pelayanan

Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan

adalah fungsi harapan pelanggan pada pra pembelian, pada proses penyediaan

kualitas yang diterima dan pada kualitas output yang diterima. Sehingga definisi

kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi

harapan konsumen. Menurut Kotler dalam Jasfar (2005) kualitas harus dimulai

dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan Hal ini berarti

citra kualitas yang baik bukan berdasarkan dari persepsi pihak penyedia jasa,

melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi pelanggan.

Selanjutnya menurut Kotler (2004) kualitas pelayanan merupakan bentuk

penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service)

dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (expected sevice). Apabila pelayanan

yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah dibentuk

dapat mendorong konsumen melakukan pembelian ulang dan nantinya akan

menjadi pelanggan setia.

2.3.4 Dimensi Kualitas Pelayanan

Kualitas suatu produk ataupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi –

dimensinya. Berikut dimensi kualitas jasa/pelayanan menurut Tjiptono dan

Chandra yang dikutip dari Parasuraman, Zeithhaml, dan Berry (2011 : 198),

yang telah melakukan berbagai riset mengenai kualitas jasa/pelayanan dan

mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas jasa/pelayanan yang
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dapat disebut sebagai dimensi kualitas. Dalam perkembangan riset yang dilakukan

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan utama yang disusun sesuai urutan tingkat

kepentingan relatifnya sebagai berikut :

1. Reliabilitas (Reliability), bahwa pada komponen ini, berkaitan dengan

kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya

sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan

merespon permintaan pelanggan, serta menginformasikan kapan jasa akan

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.

3. Jaminan (Assurance), yakni keyakinan yang meliputi perilaku para

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap

perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para

pelanggannya.

4. Empati (Empathy), berarti bahwa dimana perusahaan memberikan

perhatian serta memahami masalah para pelanggan dan bertindak bagi

kepantingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada

pelanggan.

5. Bukti Fisik (Tangibles), meliputi daya tarik fasilitas fisik dari kualitas,

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, kebersihan

gedung, kerapian, kenyamanan ruangan, serta penampilan karyawan.

2.3.5. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan

Menurut Daryanto & Setyobudi (2014) unsur-unsur kualitas pelayanan antara

lain:

1. Penampilan Penampilan Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor

depan (resepsionis) memerlukan persyaratan seperti: wajah harus
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menawan, badan harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar

dalam perilaku, penampilan penuh percaya diri, busana harus menarik.

2. Tepat waktu dan janji Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam

menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada

pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji.

3. Kesediaan melayani Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani

kepada pelangan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia

melayani para pelanggan.

4. Pengetahuan dan keahlian Sebagai syarat untuk melayani dengan baik,

petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Petugas pelayanan

harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang

disyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas

dibidangnya.

5. Kesopanan dan ramah tamah Masyarakat pengguna jasa pelayanan dan

lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi sosial rendah maupun

tinggi terdapat perbedaan karakternya maka petugas pelayanan masyarakat

dituntut adanya keramahtamahan yang standar dalam melayani, sabar,

tidak egois, dan santun dalam bertutur kepada pelanggan.

6. Kejujuran dan kepercayaan Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat

dipergunakan berbagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus

transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam

pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran

petugas pelayanan dikatagorikan sebagai pelayanan yang dipercaya dari

segi sikapnya, dipercaya dari tutur katanya, dapat dipercaya dalam

penyelesaian akhir pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas.

7. Kepastian hukum Hasil pelayanan terhadap masyarakat harus mempunyai

legitimasi atau mempunyai kepastian hukum.

8. Keterbukaan Keterbukaan akan mempengaruhi unsur-unsur

kesederhanaan, kejelasan

informasi kepada masyarakat.
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9. Efisien Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat

adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga

menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta hasil

kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas merupakan

tuntutan yang harus diwujudkan.

10. Biaya Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran

dalam penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya

beli masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tidak rasial Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan,

agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi

jangkauan yang luas dan merata.

12. Kesederhanaan Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk

diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan.

2.4 Kualitas Produk

2.4.1 Pengertian Produk

Menururt Carty (Simamora, 2003 : 139), produk yaitu suatu tawaran dari

sebuah perusahaan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan. Menurut Kotler

dan Armstrong (2004 : 11) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan

ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang,

tempat organisasi, dan gagasan. Menurut Kotler (2002 : 18), produk adalah

segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk memenuhi keinginan

atau kebutuhan dalam standar inetrnasional, produk adalah barang atau jasa yang

berarti :

 Hasil kegiatan atau proses (produk wujud dan terwujud, seperti jasa,

program komputer, desain, petunjuk pemakaian)
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 Suatu kegiatan proses (Seperti pemberian jasa atau pelaksanaan proses

produksi). Pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada

kepemilikannya tetapi pada jasa yang dapat diberikannya.

2.4.2 Pengertian Kualitas produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2010 : 253), Product Quality is the

caracteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or

implied customer needs. Dapat diartikan sebagai karakteristik suatu produk atau

jasa yang menanggung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan

pelanggan.

Kualitas produk (product quality) menurut Kotler dan Amstrong (2008)

adalah kemampuan suatu produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk

ketahanan, keterandalan, ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan. Kualitas

produk menggambarkan sejauh mana kemampuan produk tersebut dalam

memenuhi kebutuhan konsumen.

Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam memuaskan pelanggan, maka

akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang tinggi pula (Kotler dan

Amstrong, 2008). Mowen, dkk (2002) berpendapat kualitas produk mempunyai

pengaruh yang bersifat langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dengan

meningkatkan kemampuan suatu produk maka akan tercipta keunggulan bersaing

sehingga pelanggan menjadi semakin puas.

Dalam perkembangan suatu perusahaan, persoalan kualitas produk akan

ikut menentukan pesat tidaknya perkembangan perusahaan tersebut. Apabila

dalam situasi pemasaran yang semakin ketat persaingannya, peranan kualitas

produk akan semakin besar dalam perkembangan perusahaan. Naser et al (1999)

dalam Wijayanti (2008) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan sangat

tergantung pada bagaimana tingkat kualitas produk yang ditawarkan, namun

sayangnya pada penelitian ini mencatat bahwa adanya kekurangan perhatian

antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan dalam perusahaan jasa.



23

Penelitian ini menunjukkan bahwa atribut-atribut produk mempengaruhi kepuasan

konsumen.

2.4.3 Siklus Hidup Produk

Sebagian besar kurva siklus hidup produk digambarkan pada gambar di bawah

ini. Kurva ini pada umumnya  dibagi dalam 4  tahap : pengenalan, pertumbuhan,

kedewasaan, dan penurunan. Kotler dan Keller (2009 : 303).

1. Tahap Pengenalan : periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk

diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar

untuk pengenalan produk.

2. Tahap Pertumbuhan : periode penerimaan pasar yang cepat dan

peningkatan laba yang substansial.

3. Tahap Kedewasaaan : penurunan pertumbuhan penjualan karena produk

telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau

turun karena persaingan meningkat.

4. Tahap Penurunan : penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis.

2.4.4 Level Produk

Kotler dalam Ginting (2011 : 90) menempatkan produk pada empat level

1. Produk inti

Produk inti merupakan tingkatan paling dasar dalam pemecahan masalah paket

layanan produk yaitu produk utama yang dicari oleh pelanggan. Dalam hal ini

produk inti yang dimaksud adalah manfaat inti produk bukan fisiknya.

2. Produk untuk mempermudah
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Produk untuk mempermudah adalah barang atau jasa yang harus disajikan kepada

tamu saat tamu tersebut menggunakan produk inti.

3. Produk pendukung

Produk inti membutuhkan produk untuk mempermudah namun tidak

membutuhkan produk pendukung. Produk pendukung adalah produk ekstra yang

diadakan untuk menambah nilai produk inti dan membedakannya dari pesaing.

4. Produk gabungan

Produk gabungan mencakup kemudahan akses, suasana, interaksi pelanggan

dengan organisasi jasa, partisipasi pelanggan, dan interaksi antar sesama

pelanggan

2.4.5 Dimensi Kualitas Produk

Menurut Durianto (2004 : 38), konsep produk, produsen dalam

memasarkan produk harus berpikir melalui tahapan dimensi, yaitu :

1. Kinerja (Performance) : dimensi ini yang paling dasar dan berhubungan

dengan fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat kecewa

apabila harapan mereka terhadap dimensi ini tidak terpenuhi.

2. Keandalan (Reliability) : dimensi performance dan reliabiliti sepintas

terlihat mirip tetapi mempunyai perbedaan yang jelas. Reliability lebih

menunjukan probabilitas produk gagal dengan menjalankan fungsinya.

3. Fitur (Feature) : dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek sekunder.

Seperti contoh produk elektronik, fitur – fitur yang ditawarkan menjadi
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target para produsen untuk berinovasi dalam upaya memuaskan

pelanggan.

4. Keawetan (Durability) : suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik

secara teknis maupun waktu. Produk disebut awet jika sudah banyak

digunakan atau sudah lama sekali digunakan. Yang pertama adakah

keawetan secara teknis dan kedua awet secara waktu.

5. Konsistensi (Conformance) : dimensi ini menunjukan seberapa jauh

sesuatu produk dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu.

6. Desain (Design) : dimensi ini menawarkan aspek emosional dalam

mempengaruhi kepuasan konsumen.

2.5 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (Kotler 2005 : 70). Sedangkan

menurut Sumarwan (2003 : 322), kepuasan konsumen merupakan dampak dari

perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan yang

sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk yang dibeli tersebut.

Menurut Irawan (2003 : 16), kepuasan pelanggan dapat dianggap sebagai

pengukur kualitatif dari output yang dikonsumsi atau digunakan komsumen. Pada

dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakanpara konsumen yang

merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan konsumen menjadi

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya

loyalitas konsumen, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang

menguntungkan perusahaan

Konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana produk tersebut

seharusnya berfungsi (performance expectation), harapan tersebut adalah standar

kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk yang
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sesungguhnya dirasakan konsumen. Fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan

pelanggan sebenarnya adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas produk

tersebut. Di dalam mengevaluasi kualitas suatu produk atau jasa, konsumen akan

menilai berbagai atribut (dimensi kualitas pelayanan dan dimensi kualitas

produk). Bila disederhanakan maka kepuasan adalah perasaan atau sikap terhadap

produk dan jasa yang muncul setelah konsumen mengkonsumsi dan melakukan

penilaian terhadap produk tersebut dengan membandingkan antara harapan

terhadap performance produk yang dirasakan (Handayani, jurnal model

manajemen, Vol.II, No 2, Agustus 2004 : 173)

2.5.1 Faktor – faktor Pendorong Kepuasan Pelanggan

Menurut Irawan (2004 : 37-40) faktor – faktor pendorong kepuasan

konsumen terbagi atas lima bagian :

1. Kualitas Produk

Konsumen akan merasa puas setelah membeli atau menggunakan produk

yang telah dibelinya berkualitas sangat baik.

2. Harga

Harga yang murah adalah sumber kepuasan yang penting Karena mereka

akan mendapatkan nilai uang yang tinggi.

3. Service Quality

Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan hendaknya terlebih dahulu

harus dapat memuaskan karyawan agar produk yang dihasilkan

berkuakitas baik dan pelayanan yang di berikan kepada pelanggan dapat

maksimal dan lebih baik lagi, jika karyawan merasa puas akan lebih

mudah bagi mereka untuk menerapkan kepada pelanggan bagaimana rasa

puas itu sendiri.

4. Emotional factor

Faktor ini relatif penting karena kepuasan pelanggan timbul pada saat

produk tersebut sudah dimiliki oleh setiap pelanggan, hal ini biasanya
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karena adanya reputasi perusahaan yang baik tercipta dibenak pelanggan,

baik dari segi kualitas, maupun harga yang rendah ataupun tinggi.

5. Easiness

Konsumen akan semakin puas apabalia tempat mudah dicapai dan juga

nyaman dengan mengetahui kelima faktor ini, tentu tidak cukup bagi

perusahaan untuk merancang strategi dan program peningkatan kepuasan

konsumen. Kontribusi faktor ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu

untuk suatu industri. Besarnya bobot relatif mudah diketahui dengan

melakukan survey. Dalam survey, konsumen dapat menyatakan secara

langsung mengenai kepuasan mereka dan tingkat kepuasan mereka setelah

menggunakan produk dan jasa.

2.5.2 Model Kepuasan Pelanggan

Pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan

yang puas. Sejalan dengan itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun

rangka teoritikal guna menjelaskan determinan, proses pembentukan, dan

konsekuensi kepuasan pelanggan. Secara garis besar riset – riset kepuasan

pelanggan didasarkan pada tiga teori utama yaitu : contrast theory, assimilation

theory, dan assimilation – contrast theory (Tjiptono 2011 : 298):

1. Contrast theory, berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan konerja

produk aktual dengan ekspektasi pra – pembelian. Apabila aktual lebih besar

atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Begitupun

sebaliknya.

2. Assimilation theory, menyatakan bahwa evaluasi purna beli merupakan fungsi

positif dari ekspektasi konsumen pra – pembelian.

3. Assimilation – contrast theory, berpegangan bahwa terjadinya efek asimilasi

atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja

yang diharapkan dan kinerja actual.
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2.5.3 Atribut – atribut Pembentuk Kepuasan Pelanggan

Menurut Hawkins dan Lonney (2003 : 102), atribut-atribut pembentuk

customer satisfaction dikenal dengan “The Big Eight” yang terdiri dari:

1. Value to Price Relationship Artinya bahwa hubungan antara harga dan nilai

produk ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterima pelanggan

terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan usaha.

2. Product Quality Artinya merupakan mutu dari semua komponen-komponen

yang membentuk produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah.

3. Product Features Artinya merupakan komponen-komponen fisik dari suatu

produk yang menghasilkan.

4. Reliability Artinya merupakan gabungan dari kemampuan suatu produk dari

badan usaha yang dapat diandalkan, sehingga suatu produk yang dihasilkan

dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh badan usaha.

5. Warranty Artinya penawaran untuk pengembalian harga pembelian atau

mengadakan perbaikan terhadap produk yang rusak dalam suatu kondisi

dimana suatu produk mengalami kerusakan setelah pembelian.

6. Response to and Remedy of ProblemsArtinya merupakan sikap dari karyawan

di dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan atau membantu pelanggan

didalam mengatasi masalah yang terjadi.

7. Sales experience Artinya merupakan hubungan semua antar pribadi antara

karyawan dengan pelanggan khususnya dalam hal komunikasi yang

berhubungan dengan pembelian.

8. Convenience of Acquisition Artinya merupakan kemudahan yang diberikan

oleh badan usaha kepada pelanggan terhadap produk yang dihasilkannya.

2.5.4 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
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Ada beberapa metode yang bisa dipergunakan setiap perusahaan untuk

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya dan pelanggan pesaing. Kotler,

et al (2004) dalam buku Tjiptono dan Chandra (2011 : 314-316)

mengidentifikasi kan empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu

sebagai berikut :

1. Sistem Keluhan dan Saran Organisasi yang berorientasi kepada pelanggan

akan memudahkan pelanggan untuk memberikan saran dan keluhan. Cara ini

akan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengetahui

kekurangan dan kelebihan perusahaannya di mata pelanggan. Dalam ha1 ini

setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan

saran, pendapat, dan keluhan mereka.

2. Ghost Shopping (mystery shopping) Pada metode ini dilaksanakan dengan

cara mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk berperan atau

bersikap sebagai pelanggan pembeli produk perusahaan pesaing. Kemudian

ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan

dan kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka

dalam pembelian produk-produk tersebut. Pembeli bayangan (ghost shopper)

ini dapat juga berpura-pura membuat masalah tertentu untuk menguji apakah

wiraniaga perusahaan mampu menangani situasi dengan baik.

3. Lost Customer Analysis Metode ini bisa dikatakan sedikit unik. Perusahaan

berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau

yang telah beralih pemasok dan yang diharapkan adalah akan diperolehnya

infomasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bemanfaat bagi

perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan guna

perbaikan pelayanan kepada pelanggan yang ada atau bahkan menarik kembali

pelanggan yang pergi serta untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam

rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

4. Survei Kepuasan Pelanggan Perusahaan tidak dapat beranggapan bahwa

sisternkeluhan dan saran dapat menggambarkan secara lengkap kepuasan dan
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ketidak puasan pelanggan, oleh karena itu perlu dilakukan survai kepada para

pelanggan agar diperoleh data yang lebih akurat dan rinci. Melalui survai,

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari

pelanggall dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan

menaruh perhatian terhadap pelanggannya

2.5.5 Sebab Timbulnya Ketidakpuasan Pelanggan

Perusahaan perlu mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan

ketidakpuasan konsumen. Pengetahuan akan hal-hal tersebut akan membantu

produsen menetapkan kebijakan bisnis yang dapat mencegah timbulnya

ketidakpuasan konsumen. Buchari (2003 : 23) menyatakan bahwa terdapat

beberapa alasan yang dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen dalam

mengkonsumsi suatu barang atau jasa :

1. Tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan yang ditemui

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan

3. Suasana dan kondisi fisik lingkungan yang tidak menunjang

4. Biaya yang mahal, karena jarak yang jauh dan banyaknya waktu yang

terbuang

5. Promosi yang terlalu muluk, sehingga tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan.

2.6 Hubungan Antar Variabel

2.6.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan

Kualitas pelayanan perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk menjaga

kepuasan pelanggannya, terlebih pada masa sekarang semakin banyaknya

persaingan yang ketat membuat perusahaan harus menciptakan pelayanan yang

benar-benar berkualitas sehingga tidak kalah saing dengan pesaing lainnya.

Kualitas layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta
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ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. (Sunarto,

2006). Pelanggan tentunya memiliki harapan yang besar terhadap layanan yang

akan diberikan oleh perusahaan, jika layanan yang diberikan dapat melebihi

harapan maka dapat dikatakan kualitas layanan perusahaan tersebut baik, dan jika

layanan yang diberikan tidak dapat melebihi harapan maka dapat dikatakan

kualitas layanan perusahaan tersebut buruk. Penelitian yang dilakukan oleh

Suryanto L., FX Sugiyanto, dan Sugiarti (2002) membuktikan bahwa kualitas

layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Chich-Jen Shieh (2008) mengenai hubungan kualitas layanan

dengan kepuasan pelanggan membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif

diantara keduanya. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka

diajukan hipotesis:

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

2.6.2 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri dari suatu produk atau pelayanan

pada kemampuan untuk kemampuan memuaskan kebutuhan yang

dinyatakan/tersirat. Kotler dan Armstrong (1996) menyebutkan bahwa kualitas

produk mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan

karena kualitas produk dapat dinilai dari kemampuan produk untuk menciptakan

kepuasan pelanggan. Mulyono (2007) menemukan bukti bahwa kualitas produk

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Saidani (2012) ditemukan bukti bahwa kualitas produk

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan secara signifikan. Berdasarkan

penjelasan yang telah disebutkan di atas, maka diajukan hipotesis:

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada pembahasan ini yaitu mengenai kualitas layanan,

kualitas produk dan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berikut tabel penelitiannya:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Variabel

Penelitian

Metode Hasil Penelitian

1 Analisis Pengaruh

Kewajaran Harga,

Kualitas Layanan dan

Kualitas Produk

Terhadap Kepuasan

Pelanggan Dalam Upaya

Meningkatkan Loyalitas

Pelanggan Pada Rumah

Makan Angkringan

Cekli Kudus Cepi

Nurdiansah

(2013)

Kewajaran

Harga,

Kualitas

Layanan,

Kualitas

Produk,

Kepuasan

Pelanggan,

dan Loyalitas

Pelanggan

Regresi

Berganda

Kewajaran harga,

Kualitas layanan dan

kualitas produk

memiliki pengaruh

yang positif dan

signifikan terhadap

kepuasan pelanggan

untuk meningkatkan

loyalitas

pelanggan.
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2 Pengaruh Kualitas

Produk dan Kualitas

Pelayanan Terhadap

Kepuasan Pelanggan

dan Loyalitas Pelanggan

(Survei Pada Pelanggan

De’pans Pancake And

Waffle Malang)

Basith

(2014)

Kualitas

Produk,

Kualitas

Pelayanan,

Kepuasan

Pelanggan,

dan Loyalitas

Pelanggan

Regresi

Berganda

Terdapat pengaruh

Signifikan antara

kualitas produk

terhadap kepuasan

pelanggan, kualitas

pelayanan terhadap

kepuasan pelanggan

dan kepuasan

pelanggan terhadap

loyalitas pelanggan.

3 Pengaruh Kualitas

Pelayanan dan Kualitas

Produk Terhadap

Loyalitas Pelanggan Di

Toko Bandeng Juwana

Elrina Semarang

Muh. Maftukhin

(2012)

Kualitas

Pelayanan,

Kualitas

Produk,

Loyalitas

Pelanggan

Regresi

Berganda

Kualitas pelayanan

dan kualitas produk

Berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap loyalitas

pelanggan. Kualitas

pelayanan dan

kualitas produk

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap loyalitas

pelanggan secara

bersama-sama.
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4 Pengaruh Kualitas

Layanan dan  Kualitas

Produk  Terhadap

Kepuasan Pelanggan

dan

Loyalitas Konsumen

Restoran Happy Garden

Surabaya

Shandy Widjoyo Putro

(2014)

Kualitas

Layanan,

Kualitas

Produk,

Kepuasan

Pelanggan,

Loyalitas

Pelanggan

SEM Kualitas layanan dan

kualitas produk

mempunyai

pengaruh positif

terhadap

kepuasan konsumen,

dan kepuasan

konsumen pengaruh

positif terhadap

loyalitas konsumen

5 Pengaruh Kualitas

Produk dan Tingkat

Kepuasan  Konsumen

Terhadap Loyalitas

Pelanggan pada Produk

Makanan Tela Krezz

cabang Bekasi

Agyl Satrio Hutomo

(2010)

Kualitas

Produk,

Kepuasan

Konsumen,

Loyalitas

Pelanggan

Regresi

Berganda

Kualitas produk dan

kepuasan konsumen

berpengaruh positif

terhadap loyalitas

pelanggan.

Kualitas produk dan

kepuasan konsumen

secara  bersama-

sama

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap loyalitas

pelanggan
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6 Analisis Pengaruh

Harga, Kualitas Produk,

dan Kualitas Layanan

Terhadap Kepuasan

Pelanggan (Studi pada

Waroeng Spesial

Sambal

cabang Lampersari

Semarang

Albertus Ferry Rostya

Adi

(2012)

Harga,

Kualitas

Produk,

Kualitas

Layanan,

Kepuasan

Pelanggan

Regresi

Berganda

Semua variable

independen yang

diuji berpengaruh

secara positif dan

signifikan terhadap

kepuasan pelanggan

melalui uji F dan uji

t

7 Analisis Pengaruh

Kualitas Layanan dan

Kualitas Produk

Terhadap Kepuasan

Konsumen untuk

Meningkatkan Loyalitas

Konsumen INDOSAT

(Studi pada Pelanggan

Indosat di Wilayah

Semarang)

Lina Prahastuti

(2011)

Kualtitas

Layanan,

Kualitas

Produk,

Kepuasan

Konsumen,

Loyalitas

Konsumen

Regresi

Berganda

kulitas layanan dan

kualitas produk

memiliki pengaruh

yang positif dan

signifikan terhadap

kepuasan konsumen,

dan kepuasan

konsumen juga

memiliki  pengaruh

yang positif dan

signifikan terhadap

loyalitas konsumen

Indosat
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8 Impact of servce
quality, trust, and
customersatisfactiom
on customer loyalty

Muhammad muzahid
akbar and Noorjahan
Parvez
(2009)

Loyalitas
Konsumen,
Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Konsumen
dan
kepercayaan

SEM Kualitas
Pelayanan
berpengaruh
terhadap loyalitas
konsumen dengan
kepuasan
konsumen dan
kepercayaan
sebagai variabel
intervening

9 penelitian: Service
Quality
and Customer
Satisfaction:
Antecedents of
Customer’s Re-
Patronage
Intentions

Sheau and Mei
(2014)

Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Pelanggan

Regresi

Berganda

variabel kualitas
pelayanan
memiliki pengaruh
positif signifikan
terhadap variabel
kepuasan
pelanggan

10 A Study
on the Effects of
Customer Service and
Product Quality on
Customer
Satisfaction and Loyalty

Senthilkumar
(2012)

Kualtitas
Layanan,
Kualitas
Produk,
Kepuasan
Konsumen,
Loyalitas
Konsumen

Regresi

Berganda

Terdapat korelasi
positif yang tinggi
antara pelayanan
konsumen dan
kualitas produk
dengan kepuasan
konsumen dan
loyalitas konsumen.

2.8 Kerangka Pemikiran

Suatu perusahaan yang menginginkan agar perusahaannya dapat

beroperasi secara terus menerus harus mampu memberikan kepuasan terhadap

setiap pelanggannya. Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara

kenyataan yang dirasakan konsumen dengan apa yang diharapkan pelanggan.
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Apabila yang dirasakan pelanggan melebihi dari apa yang diharapkan, hal tersebut

berarti pelanggan telah terpenuhi kepuasannya. Jika pelanggan telah merasa puas,

biasanya akan melakukan kegiatan pembelian ulang atau merekomondasikan

kepada pihak lain terhadap produk atau jasa tersebut dikemudian hari serta

pelanggan akan

lebih loyal terhadap perusahaan.

Kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

satunya adalah kualitas pelayanan dan kualitas produk. Kualitas pelayanan terdiri

dari 5 (lima) dimensi yaitu keandalan (reliability), , daya tanggap

(responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy), dan bukti fisik

(tangibles). Sedangkan kualitas produk terdiri dari 6 dimensi yaitu Kinerja

(performance), Keandalan (reliability), Fitur (feature), Keawetan (durability),

Konsistensi (conformance), Desain (design).

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka

pemikiran seperti pada gambar berikut :

Sumber : penulis 2016

Kualitas Pelayanan (X1)

• Reliabilitas

• Daya tanggap

• Jaminan

• Empati

• Bukti fisik

Kualitas Produk (X2)

• Kinerja

• Keandalan

• Fitur

• Keawetan

• Konsistensi

• Desain

KepuasanPelanggan

(Y)
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam

bentuk pertanyaan (Sugiyono 2011 : 223). Pengujian hipotesis statistik adalah

prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk

menolak dan tidak menolak suatu hipotesis yang sedang di uji variabelnya yaitu :

X1 : Kualitas Pelayanan

X2 : Kualitas Produk

Y : Kepuasan Pelanggan

Hipotesis dalam penelitian ini terdapat 3 bagian adalah :

1. T1 : Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

pelanggan pada PT. Telkom.

H0 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

2. T2 : Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan

pada PT. Telkom.

H0 : Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

pelanggan.

3. T3 : Mengetahui pengaruh yang signifikan antara variable kualitas

pelayanan dan kualitas produk secara bersamaan terhadap kepuasan

pelanggan pada PT. Telkom.

H0 : Tidak berpengaruh secara signifikan anatara kualitas pelayanan dan kualitas

produk terhadap kepuasan pelanggan.

H1 : Berpengaruh secara signifikan antra kualitas pelayanan dan kualitas produk

terhadap kepuasan pelanggan.


