
9 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

 Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, 

penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada jasa perbankan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Swastika (2005) dengan judul Pengaruh 

Pelayanan Prima Front Liners Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi pada PT. Bank 

Mandiri Cabang Malang Wahid Hasyim di Malang) mengartikan pelayanan prima 

adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, 

agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah loyalitas 

nasabah dan yang menjadi variabel bebas (X) adalah pelayanan prima yang dibagi 

menjadi 6 variabel, antara lain kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, 

tindakan serta tanggung jawab. Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan metode pengumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan penyebaran kuesioner serta menggunakan skala likert sebagai 

skala pengukurannya. Metode analisa data yang digunakan adalah asumsi klasik.  

Hasil analisa data pada penlitian ini diperoleh koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,674 yang artinya bahwa derajat hubungan antara variabel pelayanan 

prima dengan kepuasan sebesar 67,4 % (termasuk kuat). Sedangkan dari analisa 

regresi dapat diketahui bahwa variabel kemampuan merupakan variabel yang 
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memiliki pengaruh dominan (signifikan) dibandingkan dengan variabel bebas 

lainnya dan variabel penampilan merupakan variabel yang memiliki pengaruh 

paling kecil dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Immanuel Dwi Kurniawan (2006) dengan 

judul Analisa Pengaruh Pelayanan Prima (Service Excellence) Terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Studi Pada Kantor Cabang Perum Pegadaian yang Berada di Kota 

Malang). 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kepuasan 

pelanggan dan yang menjadi variabel bebas (X) adalah pelayanan prima yang 

dibagi menjadi 7 variabel, antara lain kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, 

tindakan, tanggung jawab, serta kenyamanan. Teknik sampling yang digunakan 

adalah stratified random sampling dengan metode pengumpulan data 

menggunakan metode kuesioner, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan 

skala likert sebagai skala pengukurannya. Metode analisa data yang digunakan 

adalah uji asumsi klasik. 

 Hasil analisa data pada penelitian ini diperoleh koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,879 yang artinya bahwa derajat hubungan antara variabel pelayanan 

prima dengan kepuasan sebesar 87,9 % (termasuk sangat kuat). Sedangkan dari 

analisa regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel pelayanan prima secara 

simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, serta variabel pelayanan 

prima secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan variabel yang 

dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah perhatian. 
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Peneliti Judul Sampel dan 
Metode 

Pengambilan 
Sampel 

Variabel 
dan Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

Swastika 
(2005) 

Pengaruh 
Pelayanan 
Prima Front 
Liners 
Terhadap 
Loyalitas 
Nasabah 
(Studi pada 
PT. Bank 
Mandiri 
Cabang 
Malang 
Wahid 
Hasyim di 
Malang) 

Sampel: 
semua nasabah 
PT. Bank 
Mandiri 
Cabang 
Malang Wahid 
Hasyim. 
Metode 
Pengambilan 
Sampel:  
purposive 
sampling 
dengan metode 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
metode 
wawancara 
dan 
penyebaran 
kuesioner. 

Variabel:  
Kemampuan, 
Sikap, 
Penampilan, 
Perhatian, 
Tindakan, 
Tanggung 
jawab. 
Alat 
analisis: 
Regresi 
Linier 
Berganda. 

1. Terdapat pengaruh 
yang signifikan 
secara simultan dari 
dimensi pelayanan 
prima yang terdiri 
dari variabel 
kemampuan, sikap, 
penampilan, 
perhatian, tindakan, 
tanggung jawab. 

2. Terdapat pengaruh 
yang signifikan dan 
tidak signifikan 
secara parsial dari 
dimensi pelayanan 
prima yang terdiri 
dari variabel 
kemampuan, sikap, 
penampilan, 
perhatian, tindakan, 
tanggung jawab. 

3. Variabel kemampuan 
memiliki pengaruh 
yang paling dominan 
terhadap kepuasan 
nasabah. 

Immanuel 
Dwi 
Kurniawan 
(2006) 

Analisa 
Pengaruh 
Pelayanan 
Prima 
(Service 
Excellence) 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
(Studi Pada 
Kantor 
Cabang 
Perum 
Pegadaian 
yang 
Berada di 
Kota 

Sampel:  
semua nasabah 
Kantor Cabang 
Perum 
Pegadaian 
yang berada di 
Kota Malang. 
Metode 
Pengambilan 
Sampel: 
stratified 
random 
sampling 
dengan metode 
pengumpulan 
data 
menggunakan 

Variabel: 
Kemampuan, 
Sikap, 
Penampilan, 
Perhatian, 
Tindakan, 
Tanggung 
jawab, 
Kenyamanan. 
Alat 
analisis: 
Regresi 
Linier 
Berganda. 

1. Terdapat pengaruh 
yang signifikan 
secara simultan dari 
dimensi pelayanan 
prima yang terdiri 
dari variabel 
kemampuan, sikap, 
penampilan, 
perhatian, tindakan, 
tanggung jawab, 
kenyamanan. 

2. Terdapat  pengaruh 
yang signifikan dan 
tidak signifikan 
secara parsial dari 
dimensi pelayanan 
prima yang terdiri 



12 
 

Malang). metode 
kuesioner, 
wawancara 
dan 
dokumentasi 

dari variabel 
kemampuan, sikap, 
penampilan, 
perhatian, tindakan, 
tanggung jawab, 
kenyamanan. 

3. Variabel perhatian 
memiliki pengaruh 
yang paling 
dominan terhadap 
kepuasan nasabah. 

 

 

 

2.2.   Pengertian dan Strategi Pemasaran 

2.2.1.  Pengertian Pemasaran 

 Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara kekuatan 

permintaan dengan kekuatan penawaran, atau dapat juga diartikan sebagai tempat 

pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan pertukaran. 

Pertukaran tersebut timbul, sebagai akibat adanya ketidakmampuan manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari konsep pertukaran, akan mengarah 

pada konsep pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki 

kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu 

melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. 

  Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli 

yang akan terlibat dalam pertukaran nilai (value). Sedangkan calon pembeli 

adalah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang mungkin 

bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran nilai. 

  Dasar pemikiran pemasaran dimulai dari adanya keinginan dan kebutuhan 

manusia. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya 
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individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

  Menurut Mowen dan Minor (2002:6), definisi marketing adalah "Kegiatan 

manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui 

proses pertukaran". 

  Dari definisi ini, terdapat dua kegiatan utama pemasaran : 

1. Pemasar berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran mereka. 

2. Pemasar meliputi studi tentang proses pertukaran dimana terdapat dua 

pihak yang mentransfer sumber daya dari keduanya. 

Di dalam proses pertukaran, perusahaan menerima sumber moneter dan 

sumber daya lainnya dari para konsumen, yang sebaliknya menerima produk 

dan jasa dan sumber-sumber nilai lainnya. 

  Definisi manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, dan 

pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta penyaluran gagasan, 

barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan 

individu dan organisasi. 

Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Amstrong: “marketing management is 

the analysis, planning, implementation, and control of programs designed to 

create, build and maintain beneficial exchanges with target buyers for the 

purpose of achieving organizational objective” 

Yang berarti, manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan guna memperoleh tingkat 
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pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Manajemen pemasaran terjadi apabila sekurang-kurangnya satu 

pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan tanggapan 

dari pihak lain sesuai dengan yang dikehendakinya. 

 

2.2.2.  Strategi Pemasaran 

  Menurut Prof. DR. H. Buchari Alma (2004:166), strategi adalah suatu 

rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Definisi strategi 

pemasaran menurut Cravens dalam Alma (2004:257), adalah "Strategic Marketing 

is a market-driven process of strategy development, taking into account a 

constantly changing business environtment and the need to achieve high levels of 

customer satisfaction. Strategic marketing  focuses on organizational 

performance rather than the traditional concern about increasing sales” 

  Strategi pemasaran sangat mengutamakan orientasi pada konsumen 

dengan memberikan kepuasan tertinggi dan fokus pada tampilan lembaga dalam 

melayani konsumen dan ini berbeda dengan pemasaran tradisional yang hanya 

mengutamakan peningkatan volume penjualan.  

  Menurut Webster, "As strategy, marketing seeks to develop effective 

responses to changing market environments by defining market segmens, and 

developing and positioning product offering for those target markets” 
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2.3.   Pemasaran Jasa 

2.3.1.  Definisi Jasa 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai apa itu jasa sebenarnya, 

terlebih dahulu perlu diketahui definisi jasa itu sendiri. Menurut Kotler 

(2005:111) jasa didefinisikan sebagai berikut : 

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”. 

Sedangkan Adrian Payne dalam Yazid (2005:3) merumuskan jasa sebagai: 

“Aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau 

manfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah 

interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja 

muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak 

mempunyai kaitan dengan produk fisik”. 

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa jasa merupakan kegiatan 

ekonomi dimana didalamnya terjadi suatu interaksi yang menimbulkan pemberian 

tambahan nilai atau manfaat yang tidak berwujud dari penyedia jasa kepada 

pelanggan. Meskipun nantinya akan terjadi interaksi dengan barang-barang milik 

dari pelanggan dalam memberikan tambahan nilai atau manfaat tersebut, namun 

tidak ada transfer atau perpindahan pemilikan barang dari satu pihak ke pihak 

lainnya. 
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Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Seperti yang 

telah dijabarkan diatas, kata jasa itu sendiri memiliki banyak arti, mulai dari 

pelayanan personal sampai jasa sebagai suatu produk. Zeithaml dan Bitner dalam 

Yazid (2005:3), mencoba untuk memberikan solusi dengan cara merangkum 

semua definisi jasa diatas, yaitu : 

“Jasa itu mencakup semua aktivitas ekonomi yang keluarannya bukanlah 

produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan 

produksinya dilakukan pada waktu yang sama, dan nilai tambah yang 

diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan 

kesehatan) yang secara prinsip intangible bagi pembeli pertamanya”. 

Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang 

menghasilkan produk tetapi tidak dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang 

biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu produk tersebut 

dihasilkan serta memberi nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi pelanggan. 

Selanjutnya, Kotler (2005:112) membedakan penawaran suatu perusahaan 

menjadi lima kategori yaitu : 

1. Barang berwujud murni 
Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, 
atau garam. 

2. Barang berwujud yang disertai layanan 
Penawaran terdiri dari barang berwujud yang disertai dengan satu atau 
beberapa layanan untuk meningkatkan daya tarik konsumennya. Sebagai 
contoh, produsen mobil tidak hanya menjual mobilnya saja tetapi juga 
memperhatikan pelayanan bagi konsumennya. 

3. Campuran 
Penawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. 
Sebagai contoh, orang mengunjungi restoran untuk mendapatkan makanan 
dan pelayanan. 
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4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 
Penawaran terdiri dari satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau 
barang pendukung. Sebagai contoh, para penumpang pesawat terbang 
membeli jasa transportasi. 

5. Jasa murni 
Penawaran hanya terdiri dari jasa. Sebagai contoh, jasa menjaga bayi, 
psikoterapi, dan jasa memijat. 

 

2.3.2.  Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan produk 

fisik atau barang. Fandy Tjiptono (2005:18) merangkum ada lima karakteristik 

yang melekat pada jasa yaitu : 

1. Intangibility 
Tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen akan menarik 
kesimpulan akan mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, 
simbol dan harga yang mereka lihat. 

2. Inseparability 
Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 
jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 
dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama (tidak terpisahkan). 

3. Variability/Heterogenity/Inconsistency 
Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output 
artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada siapa, 
kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 

 
 

4. Perishability 
Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap. Dalam hal ini tidak 
menjadi masalah apabila permintaan tetap. Tetapi jika permintaan 
berfluktuasi, perusahaan jasa akan menghadapi masalah yang rumit. 

5. Lack of ownership 
Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 
Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan 
dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, 
menyimpan atau menjualnya. 

 

Jadi dapat dijelaskan bahwa jasa itu berbeda dengan barang. Apabila 

barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat 

dimiliki. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum menikmatinya 
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sendiri. Apabila pelanggan membeli jasa, maka pelanggan hanya menggunakan, 

memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Dalam pemasaran jasa terdapat 

interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan yang keduanya mempengaruhi hasil 

dari jasa tersebut. Oleh karena itu, jasa merupakan nonstandardized output 

sehingga mempunyai sifat yang beragam. Keragaman ini yang membuat 

pelanggan jasa seringkali meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan 

untuk memilih penyedia jasa. 

 

2.4.   Perilaku Konsumen 

2.4.1.  Definisi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen menurut Mowen dan Minor (2002:6) adalah “Studi 

tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan 

perolehan konsumsi dan pembuangan barang, jasa, pengalaman serta ide-ide”. 

Definisi dari perilaku konsumen menyatakan bahwa proses pertukaran 

melibatkan beberapa langkah, yaitu : 

1. Tahap perolehan atau akuisisi (acquisition phase) 

2. Tahap konsumsi (consumption phase) 

3. Tahap disposisi (disposition phase) 

Pada saat menginvestigasi tahap akuisisi, peneliti menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pilihan produk dan jasa. Sesungguhnya, kebanyakan 

penelitian perilaku konsumen berfokus pada tahap akuisisi. Salah satu faktor yang 

berkaitan dengan pencarian dan penyeleksian barang dan jasa adalah simbolisme 

produk (product symbolism), yaitu orang biasanya ingin mencari sebuah produk 
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untuk mengekspresikan diri mereka kepada orang lain baik ide-ide tertentu dan 

arti diri mereka. 

Dalam menginvestigasi tahap konsumsi, para ahli menganalisa bagaimana 

sebenarnya konsumen menggunakan barang atau jasa dan pengalaman yang 

dilalui saat menggunakannya. Pengalaman konsumsi merupakan bagian yang 

penting dalam industri jasa. Pada beberapa industri, seperti restauran dan bank 

pengalaman konsumsi merupakan bagian yang penting dalam industri jasa. 

Tahapan disposisi mengacu pada apa yang dilakukan oleh seorang 

konsumen ketika mereka telah selesai menggunakannya. Sekali lagi hal ini yang 

menunjukkan tentang kepuasan konsumen setelah pembelian barang dan jasa. 

2.4.2. Teori-teori Perilaku Konsumen 

Untuk mengetahui dan memahami proses motivasi yang mendasari dan 

mengarahkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, perlu dipelajari 

beberapa teori perilaku konsumen, seperti : (1) Teori ekonomi mikro, (2) Teori 

psikologis, (3) Teori sosiologis, (4) Teori antropologis. Berdasarkan pendapat 

Swastha dan Handoko, (2000:27) ada beberapa teori perilaku konsumen sebagai 

berikut : 

1. Teori ekonomi mikro 

2. Teori psikologis 

3. Teori sosiologis 

4. Teori antropologis 
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Penjelasan pendapat para ahli diatas, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Teori Ekonomi Mikro 

Berdasarkan pendapat Swastha dan Handoko, (2000:28) menyatakan : 

Menurut teori tersebut keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan 

ekonomis rasional yang sadar. Pembeli individual berusaha menggunakan 

barang-barang yang akan memberikan kegunaan (kepuasan) paling banyak, 

sesuai dengan selera dan harga-harga relatif. Setiap konsumen, berusaha 

mendapatkan kepuasan maksimal, harga yang relatif, serta sesuai selera dan 

meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk untuk jangka waktu yang 

sangat lama, bila mendapatkan kepuasan, harga yang relatif, dan kesesuaian 

dengan selera dari produk yang sama yang telah dikonsumsinya. 

2. Teori Psikologis 

Ada beberapa teori yang termasuk dalam teori psikologis yang secara garis 

besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu : (a) Teori Belajar (learning 

theory) dan (b) Teori Psikoanalitis (psychoanalytic theory). Swastha dan 

Handoko, (2000:37). 

a. Teori Belajar 

Teori ini didasarkan pada empat komponen, yaitu : 

1. Drive (dorongan) 

Drive yang juga sering disebut “kebutuhan” atau “motif” adalah 

stimuli (rangsangan) kuat dari dalam diri seseorang yang memaksanya 

untuk bertindak. Drive dapat dibedakan dalam dorongan yang bersifat 

fisiologis (lapar atau haus), dan dorongan yang bersifat hasil dari 
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proses belajar (learning drive), yaitu rasa takut, keinginan untuk 

memiliki dan sebagainya. 

2. Clue (petunjuk) 

Clue merupakan stimuli yang lebih lemah, yang akan menentukan 

kapan, dimana, dan bagaimana tanggapan subyek. 

3. Response (tanggapan) 

Response akan tergantung dari clue tersebut, dan petunjuk-petunjuk 

yang lain. Jadi merupakan reaksi seseorang terhadap suatu kombinasi 

petunjuk. 

4. Reinforcement (penguatan) 

Reinforcement terjadi bila perilaku individu terbukti dapat 

memperoleh kepuasan. Ini berarti berarti perilaku individu yang sama 

akan berulang bila reinforcement positif dan tidak akan mengulang bila 

negatif. 

b. Teori Psikoanalitis 

Berdasarkan pendapat Sigmend Freud dalam (Swastha dan Handoko, 

2000:36). Perilaku manusia dipengaruhi oleh adanya keinginan yang 

terpaksa dan adanya motif yang tersembunyi. 

3. Teori Sosiologis 

Dalam teori sosilogis adalah disebut juga teori psikologi sosial yang 

dikemukakan oleh para ahli sosilogi, teori ini lebih menitikberatkan pada 

hubungan dan pengaruh antara individu-individu yang dikaitkan dengan 

perilaku mereka. Jadi, mengutamakan perilaku kelompok, bukannya perilaku 

individu (Swastha dan Handoko, 2000:37). 



22 
 

4. Teori Antropologis 

Teori antropologis menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok 

masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat lebih diutamakan dalam teori 

antropologis ini bukannya kelompok kecil seperti keluarga, tetapi kelompok 

besar adalah kelompok yang ruang lingkupnya sangat luas. Termasuk dalam 

kelompok besar ini antara lain : kebudayaan, subkultur, dan kelas-kelas sosial 

(Swastha dan Handoko, 2000:38). 

2.4.3. Model Perilaku Konsumen 

Setiap hari konsumen menentukan berbagai pilihan pembelian. 

Kebanyakan perusahaan besar berusaha menyelidiki keputusan pembelian 

konsumen dengan sangat rinci untuk menemukan apa yang dibeli konsumen, 

dimana mereka membeli, bagaimana dan berapa banyak yang mereka beli, kapan 

mereka membeli, dan mengapa mereka sampai membeli. Namun untuk mencari 

alasan perilaku membeli konsumen bukan suatu hal yang mudah. 

Philip Kotler memberikan model yang merangkum konsep dan pendekatan 

perilaku konsumen. 

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 
 

     

 

 

  

 

Sumber: Philip Kotler (2004:183) 
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masalah 
Pencarian 
Informasi 
Evaluasi 
Perilaku pasca 
pembelian 
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Berdasarkan model diatas, Philip Kotler merumuskan bahwa berbagai 

rangsangan pemasaran akan mempengaruhi karakteristik individu dan persepsi 

konsumen di setiap tahapan pada proses pembelian yang akan menciptakan 

referensi atau pertimbangan tertentu pada setiap keputusan pembelian. Keputusan 

seseorang atas merek, kategori produk, tempat untuk didatangi, waktu pembelian, 

dan jumlah pembelian merupakan hasil rangsangan yang berasal dari luar dirinya 

melalui tahapan pengolahan dalam diri konsumen. Secara ringkas dapat 

disimpulkan bahwa pola konsumsi tiap individu tak lepas dari faktor kemampuan 

pemasar dalam menganalisis konsumen serta faktor-faktor lingkungan eksternal 

dari konsumen. 

2.4.4.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Dalam proses keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Kotler (2000:223) pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun penjelasan dari 

masing-masing faktor tersebut : 

 

1. Faktor Budaya 

Faktor budaya merupakan pengaruh yang paling luas dan paling dalam 

terhadap perilaku konsumen. Faktor budaya terdiri dari beberapa variabel, 

yaitu : 

a. Kultur adalah kumpulan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah 

laku yang dipelajari oleh seseorang anggota masyarakat dari keluarga dan 

lembaga penting lainnya. 
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b. Subkultur adalah kelompok yang mempunyai sistem nilai yang sama 

berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi. Sub-budaya ini terdiri 

dari nasionalitas, agama, ras, dan wilayah geografi. 

c. Kelas sosial merupakan divisi atau kelompok yang relatif homogen dan 

tetap dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hirarkis dan 

anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang mirip. 

2. Faktor Sosial 

Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok 

kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. 

a. Kelompok keanggotaan yaitu kelompok yang berpengaruh langsung 

terhadap seseorang menjadi anggota dan saling berinteraksi. 

1) Kelompok Primer, dimana anggotanya berinteraksi secara tidak 

formal seperti keluarga, teman, dan sebagainya. 

2) Kelompok Sekunder, yaitu seseorang yang berinteraksi secara 

formal tetapi tidak reguler, seperti organisasi. 

 

b. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. 

1) Keluarga Organisasi adalah keluarga yang terdiri dari orang tua 

yang memberikan arah dalam hal tuntutan agama, politik, 

ekonomi, dan harga diri. 

2) Kelompok Prokersi, keluarga yang terdiri atas suami-istri dan dua 

anak sehingga pengaruh pembelian itu akan sangat terasa. 
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c. Peran dan Status adalah posisi seseorang atau individu dalam sebuah 

kelompok, peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan dilakukan 

seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Setiap peran 

membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan 

masyarakat. 

3. Faktor Pribadi 

Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti umur dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, keadaan ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri yang bersangkutan. 

a. Umur dan tahap siklus hidup, adalah tahap-tahap yang mungkin dilalui 

oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Orang akan mengubah 

barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. 

b. Pekerjaan, pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibelinya, dengan demikian pemasar dapat mengidentifikasi kelompok-

kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat 

terhadap produk mereka. 

c. Keadaan ekonomi, pemasar yang produknya peka terhadap pendapat 

dengan seksama memperhatikan kecenderungan dalam pendapatan 

pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Jadi, indikator-indikator ekonomi 

tersebut pemasar dapat mencari jalan untuk menetapkan posisi produknya. 

d. Gaya hidup, adalah pola hidup seseorang yang tercermin dalam kegiatan, 

minat dan pendapatnya. 
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e. Kepribadian dan konsep diri, kepribadian mengacu pada karakteristik 

psikologis yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan 

terhadap lingkungannya. Untuk memahami perilaku konsumen, pemasar 

dapat melihat hubungan antara konsep diri dan harta konsumen. Konsep 

diri telah berbaur dalam tanggapan. 

4. Faktor Psikologi 

Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama yaitu: motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap (Kotler, 

2000:238) yaitu : 

a. Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mendorong atau menekan untuk 

mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan. 

b. Persepsi adalah proses yang dilalui seseorang dalam memilih, 

mengorganisasikan dan menginterprestasikan informasi guna membentuk 

gambaran yang berarti. 

c. Pembelajaran adalah perubahan dalam tingkah laku individual yang 

muncul dari pengalaman. 

d. Keyakinan dan Sikap. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang 

dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Sikap adalah evaluasi perasaan dan 

kecenderungan dari seseorang terhadap obyek atau ide yang relatif 

konstan. 
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2.5.   Harapan Konsumen 

Harapan utama bagi konsumen adalah memperoleh kepuasan dengan 

pengorbanan yang sebanding. Bagi konsumen, pengorbanan adalah ongkos atau 

harga yang dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan kepuasan 

adalah kesesuaian antara harapan dengan kenyataan manfaat yang diperoleh, yang 

dalam hal ini dicerminkan oleh nilai tambah dari barang atau jasa yang dibelinya. 

Saat ini, pelanggan semakin pintar dan kritis sehingga para pelaku bisnis harus 

mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan para pelanggan. 

Namun bukan hanya itu, para pelaku bisnis juga memandang perlu untuk 

menyenangkan pelanggannya. Alasannya adalah semakin banyaknya pesaing 

yang mampu membuat barang atau membentuk jasa yang kualitasnya memenuhi 

standar tertentu tetapi tidak mampu untuk memberikan pengalaman yang 

menyenangkan bagi pelanggannya. (Barata, 2004:36). 

Ukuran kualitas pelayanan, tidak hanya ditentukan oleh pihak yang 

melayani, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena 

merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan 

berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya. 

Bila kinerja pelayanan dikaitkan dengan harapan (expectation) dengan 

kepuasan (satisfaction ) maka gambarannya adalah sebagai berikut : 

• Kinerja > Harapan (Performance > Expectation) 

Bila kinerja layanan menunjukkan keadaan dibawah harapan pelanggan, maka 

pelayanan kepada pelanggan dapat dianggap tidak memuaskan. 
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• Kinerja = Harapan (Performance = Expectation) 

Bila kinerja pelayanan menunjukkan sama atau sesuai dengan yang 

diharapkan pelanggan, maka pelayanan dianggap memuaskan, tetapi tingkat 

kepuasannya adalah minimal karena pada keadaan seperti ini dapat dianggap 

belum ada keistimewaan layanan. Jadi pelayanan dianggap biasa-biasa saja. 

• Kinerja > Harapan (Performance > Expectation) 

 Bila kinerja layanan menunjukkan lebih dari yang diharapkan pelanggan, 

maka pelayanan dianggap istimewa atau sangat memuaskan karena pelayanan 

yang diberikan ada pada tahap yang optimal. 

Menurut A.A.Barata (2004:41), harapan-harapan pelanggan tersebut antara 

lain berupa : 

1. Kemudahan dalam memperoleh barang dan atau jasa (Easy to get) 

Pada umumnya para pelanggan menginginkan barang dan jasa berada dekat 

dengannya sehingga mudah diperoleh. Keinginan dekat dengan produk sangat 

berkaitan dengan masalah distribusi, yaitu bagaimana perusahaan berupaya 

untuk mendekatkan produk dengan konsumen. Dewasa ini, banyak perusahaan 

yang telah mengembangkan kemudahan bagi pelanggan dengan cara 

memperbanyak saluran (outlet) atau tempat penjualan (point of sale/pos), 

dengan membuat saluran penjualan sendiri di berbagai tempat atau dengan 

cara memperbanyak pengecer (retailer) dengan memanfaatkan kerjasama 

dengan toko-toko yang sudah ada. 
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2. Persyaratan kualitas barang atau jasa (Quality and reliability) 

Pelanggan umumnya berharap bahwa produk yang dibelinya mempunyai 

kualitas tertentu, yang minimal dapat memuaskan kebutuhan sesuai dengan 

yang diharapkannya. Untuk itu, bagi barang-barang tertentu sanagt diperlukan 

spesifikasi mutu dengan menunjukkan jaminan kualitas (quality assurance) 

atau dengan menunjukkan label bahwa perusahaan yang memproduksi barang 

atau membentuk jasa telah memenuhi Standar Internasional (ISO seri 9000 

dan seri 14000). 

3. Harga yang kompetitif (Competitive price) 

Pelanggan pada umumnya menginginkan harga barang dan jasa dapat dibeli 

dengan harga yang murah. Dalam hal ini, yang dimaksud murah adalah 

kesesuaian antara kualitas barang dengan harga yang harus dibayar. Namun 

demikian, yang disebut harga murah itu juga dapat diartikan harga termurah 

untuk kualitas barang atau jasa terbaik. 

4. Cara pelayanan yang tepat, cepat dan ramah (Best services) 

Cara-cara pelayanan yang baik di setiap tempat penjualan atau outlet 

merupakan salah satu penentu kepuasan pelanggan, karena pelanggan tidak 

hanya terpuaskan oleh kualitas barang saja, mereka juga menginginkan 

kepuasan dari cara dan saat memperolehnya. 

5. Layanan purna jual sebagai jaminan dan tanggung jawab (After sales service) 

Pada umumnya, setiap pelanggan mengharapkan agar untuk semua barang 

atau jasa yang dibeli diikuti dengan pemberian layanan purna jual yang baik. 
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2.6.   Layanan Pelanggan 

Menurut Payne (2001:17) faktor utama yang membedakan untuk 

perusahaan-perusahaan jasa adalah kualitas layanan pelanggan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa meskipun produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau 

produsen jasa sama namun kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan 

akan berbeda tergantung dari kebijakan dan kemampuan perusahaan atau 

produsen dalam memberikan pelayanan. Para pelanggan semakin piawai dalam 

permintaan mereka dan semakin menuntut standart layanan yang lebih tinggi. 

Banyak perusahaan jasa besar telah terjaga dari kebutuhan untuk memperbaiki 

layanan pelanggan guna bersaing dalama lingkungan jasa yang sangat kompetitif 

saat ini. 

Perusahaan-perusahaan sering memiliki perspektif yang berbeda mengenai 

layanan pelanggan. Menurut Payne (2002:219) layanan pelanggan adalah segala 

kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, menyampaikan dan 

memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang 

mengandung kekeliruan. 

Selain itu Payne (2001:219) juga mengartikan layanan pelanggan sebagai 

serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang terpadu untuk 

menyampaikan produk-produk dan jasa-jasa perusahaan tersebut sedemikian rupa 

sehingga dipersepsikan memuaskan oleh pelanggan dan yang merealisasikan 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

layanan pelanggan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang 

bisnis yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, menyampaikan dan 
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memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang 

mengandung kekeliruan sehingga dipersepsikan memuaskan oleh pelanggan dan 

yang merelaisasikan pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.7.  Pelayanan Prima (Service Excellence) 

Menurut Barata (2004:25), program pelayanan kepada pelanggan dengan 

bertitik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan 

sedemikian rupa, sehingga sekarang ini program layanan atau pelayanan telah 

menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi pemasaran untuk 

memenangkan persaingan. Kepedulian kepada pelanggan dalam menejemen 

modern telah dikembangkan menjadi suatu pola layanan terbaik yang disebut 

sebagai Pelayan Prima (service excellence). 

Menurut Sutopo dan Suryanto (2003:4), pelayan prima (service 

excellence) adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. 

Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan sehingga mampu 

memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan). 

Sedangkan menurut Barata (2004:27), pelayanan prima (service 

excellence) adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan 

terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dari mewujudkan 

kepuasannya, agar mereka selalu royal kepada perusahaan. 

Elhaitammy dalam Tjiptono (2002:58) juga berpendapat bahwa pelayanan 

prima (service excellence) adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan. 
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Berdasarkan pendapat beberapa tokoh tersebut maka dapat diketahui 

bahwa pelayanan prima adalah suatu kepedulian dalam melayani pelanggan 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan 

yang berlaku dengan tujuan akhir untuk memuaskan pelanggan. 

Berdasarkan pengertian pelayanan prima tersebut maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa keberhasilan pelayanan prima tergantung pada penyelarasan 

kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaannya. Untuk mencapai tingkat excellence setiap karyawan harus 

memiliki keterampilan tertentu, diantaranya menguasai pekerjaannya baik tugas 

yang berkaitan pada bagian atau departemennya atau pada bagian lain, 

memperlihatkan gairah kerja dan selalu siap untuk melayani serta memiliki 

kemampuan dalam menangani keluhan pelanggan secara profesional. Selain itu, 

produsen jasa harus mampu memaksimalkan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan 

pelayanan. Dengan demikian untuk mencapai excellence bukanlah pekerjaan yang 

mudah. Tetapi bila hal tersebut dilakukan maka perusahaan yang bersangkutan 

dapat meraih manfaat yang besar terutama berupa kepuasan dan loyalitas 

pelanggan yang besar. 
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2.7.1.  Konsep Pelayanan Prima 

Menurut Barata (2004:30) pelayanan prima dikembangkan berdasarkan 

konsep A3 yaitu attitude (sikap), attention (perhatian) dan action (tindakan). 

Seiring dengan perkembangan usaha pelayanan yang semakin komplek dimana 

setiap pelaku jasa dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sempurna, 

konsep A3 tersebut berkembang menjadi kosep A6 yaitu ability (kemampuan), 

attitude (sikap), appearance (penampilan), attention (perhatian), action 

(tindakan), dan accountability (tanggung jawab). 

1. Kemampuan (Ability) 
Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 
mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan prima yang meliputi 
kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi 
yang efektif , mengembangkan motivasi dan menggunakan public relation 
sebagai instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar 
perusahaan. 

2. Sikap (Attitude) 
Sikap (Attitude) adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan 
ketika menghadapi pelanggan. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan 
konsep sikap misalnya, tidak bersikap apriori kepada pelanggan dan tidak 
memanfaatkan kelemahan pelanggan. 

3. Penampilan (Appearance) 
Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang baik secara fisik 
maupun non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan 
kredibilitas dari pihak lain. 

4. Perhatian (Attention) 
Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan baik 
yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan 
maupun pemahaman atas saran dan kritik yang diberikan oleh pelanggan. 

5. Tindakan (Action) 
Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 
dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Pelayanan ini adalah 
tindakan yang mengarah pada transaksi, dimana konsumen didorong untuk 
melakukan transaksi dengan penuh kesadaran. 

6. Tanggung jawab (Accountability) 
Tanggung jawab (Accountability) adalah suatu sikap dalam memenuhi 
kewajiban kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian dalam usaha untuk 
menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan 
pelanggan. 

 



34 
 

Keenam komponen tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang 

terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak excellence bila ada 

komponen yang kurang. Untuk mencapai tingkat excellence setiap karyawan 

harus memiliki keterampilan tertentu, diantaranya menguasai pekerjaannya baik 

tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya atau pada bagian lain, 

memperlihatkan gairah kerja dan selalu siap untuk melayani serta memiliki 

kemampuan dalam menangani keluhan pelanggan secara profesional. Dengan 

denikian untuk mencapai excellence bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi 

bila hal tersebut dilakukan maka perusahaan yang bersangkutan dapat meraih 

manfaat yang besar terutama berupa kepuasan dan loyalitas pelanggan yang besar. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2002:58) pelayanan prima (service 

excellence) terdiri dari 4 unsur pokok, antara lain : 

1. Kecepatan 

Kecepatan adalah profesionalisme yang dimiliki oleh karyawan dalam 

memberikan pelayanan tepat pada waktu yang ditentukan. Selain itu adanya 

keluwesan jam kerja dan prosedur yang mudah. 

2. Ketepatan 

Ketepatan adalah kesesuaian anatara pelayanan yang diberikan dengan 

keinginan dan kebutuhan dari konsumen. 

3. Keramahan 

Keramahan adalah kepekaan yang dimiliki oleh karyawan (cepat tanggap) dan 

sikap sopan serta keluwesan dalam berkomunikasi dengan konsumen. 
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4. Kenyamanan 

Kenyamanan adalah kenyamanan yang ditimbulkan oleh suasana yang 

diciptakan oleh karyawan dan kebersihan serta keindahan baik di dalam 

maupun di luar gedung. 

 

Tabel 2.1 

Sasaran dan Manfaat Service Excellence 

Sumber : Manajemen Jasa, Fandy Tjiptono (2002:59) 

 

 

 

 

Manfaat Service Excellence Sasaran Service 
Excellence 

Bagi Pelanggan Bagi Karyawan Bagi Perusahaan 
Memuaskan 
pelanggan 

Kualitas terpenuhi Lebih percaya diri Meningkatkan 
kesan professional 
(corporate image) 

Meningkatkan 
loyalitas pelanggan 

Merasa dihargai 
dan mendapatkan 
pelayanan yang 

baik 

Ada kepuasan 
pribadi 

Kelangsungan 
usaha perusahaan 

terjamin 
 

Meningkatkan 
penjualan produk 

dan jasa perusahaan 

Merasa dipercaya 
sebagai mitra 

bisnis 

Menambah 
ketenangan 

bekerja 

Mendorong 
masyarakat untuk 

berhubungan 
dengan perusahaan 

Meningkatkan 
pendapatan 
perusahaan 

Merasa 
menemukan 

perusahaan yang 
professional 

Memupuk 
semangat untuk 

meniti karir 

Mendorong 
kemungkinan 
ekspansi dan 

meningkatkan laba 
perusahaan 
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2.7.2.  Pentingnya Pelayanan Prima 

Menurut Barata (2004:32) pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

haruslah prima. Pelaksanaan pelayanan oleh pihak perusahaan terhadap para 

pelanggan, baik itu yang ditujukan untuk pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal mempunyai peran penting dalam bisnis karena kelangsungan perusahaan 

sangat tergantung dari loyalitas para pelanggan kepada perusahaan. Demikian 

pula halnya bila ini dilakukan dalam organisasi non komersil maupun pemerintah. 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pelanggan internal adalah 

orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan 

perusahaan. 

Mereka semua harus mampu mengembangkan budaya di lingkungan 

internal. Mereka harus saling memberikan fasilitas, baik kepada sesama 

karyawan, bawahan maupun atasan, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran 

proses produksi barang atau pembentukan jasa sehingga dapat menunjang 

kelangsungan perusahaan dalam rangka mewujudkan bagi pelanggan eksternal. 

Keharusan membudayakan secara internal adalah kunci sukses untuk 

mewujudkan bagi pelanggan eksternal, bila di lingkungan internal berhasil baik, 

maka akan dapat dijadikan sebagai tonggak dasar mewujudkan di lingkungan 

eksternal. 

Pemberian kepada pelanggan eksternal diharapkan ada peningkatan 

loyalitas pelanggan eksternal terhadap perusahaan, sehingga dari waktu ke waktu 

perusahaan akan mampu memelihara dan meningkatkan penjualan barang atau 

jasa, dan sekaligus dapat meraih keuntungan sebagaimana diharapkan. 
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2.8.  Kepuasan Pelanggan 

2.8.1.  Pengertian Kepuasan 

Menurut Kotler (2002:42) menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah rnembandingkan antara 

persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk. 

Dalam penilaian mengenai kepuasaan, seseorang harus terlebih dahulu 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Setelah melakukan 

pembelian terhadap produk atau jasa, pelanggan dapat rnembandingkan antara 

kinerja produk atau jasa dengan harapannya. Pada konteks ini, tujuan pemasaran 

pada suatu perusahaan adalah menghasilkan nilai pelanggan yang 

menguntungkan. Pada perusahaan jasa kinerja suatu produk lebih ditekankan pada 

kualitas pelayanan atau kualitas fungsional yang diberikan oleh perusahaan. 

2.8.2.  Pengertian Pelanggan 

Pelanggan merupakan obyek dari sebuah kegiatan perusahaan atau 

organisasi. Dalam penelitian ini pelanggan mempunyai peran yang sangat penting 

dalam menentukan kepuasaan pelayanan yang telah diterima atau dikonsumsi 

pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa perusahaan (Tjiptono, 

2001:128). 

Berdasarkan   pengertian  tersebut  dapat  kita   ambil   kesimpulan bahwa 

pelanggan adalah seseorang atau lembaga yang mengkonsumsi barang atau jasa 

perusahaan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya.  
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2.8.3.  Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Banyak pakar memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan. 

Menurut Day dalam Tjiptono (2002:146) menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. 

Sedangkan menurut Engel dalam Tjiptono (2002:146) mengungkapkan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampui 

harapan pelanggan. 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2002:147) juga menandaskan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membaningkan 

kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

aktual produk yang dirasakan saat dan setelah pemakaian dimana alternatif yang 

dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan pelanggan. 

2.8.4.  Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sebenarnya konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. 

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana maupun kompleks. 

Dalam hal ini peranan setiap individu dalam service encounter sangatlah penting 

dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat mengetahui 
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tingkat kepuasan pelanggan secara lebih baik, maka diperlukan pemahaman 

sebab-sebab timbulnya kepuasan. 

Pakar pemasaran Engel, et al. mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan. 

Sedangkan menurut Kotler (2002) menandaskan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi purnabeli dimana alternatif 

yang dipilih mempunyai kesesuaian antara kinerja dan harapan yang sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melebihi harapan pelanggan. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.2 
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Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Total Quality Service, Fandy Tjiptono (2001:147)  

 
2.8.5.  Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2002:148) membuat beberapa metode 

yang dapat digunakan oleh penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar 

kepuasan pelanggan yang mereka ciptakan, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Usulan 
Sistem ini menggunakan media formulir atau kuisioner dalam 
penyampaian keluhan atau usulan. Sistem ini bukan hanya membantu 
penyedia jasa untuk bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah, tetapi 
juga memberi gagasan baru untuk peningkatan produk atau layanan. 
 

Tujuan 
Perusahaan 

Produk 

Kebutuhan dan 
Keinginan 
Pelanggan 

Nilai Produk 
Bagi Pelanggan 

Harapan Pelanggan 
Terhadap Produk 

Tingkat 
Kepuasan 
Pelanggan 
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2. Survei Kepuasan Pelanggan 
Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 
pelanggan. Kelebihan dari metode ini adalah pihak manajemen hotel dapat 
mengetahui penilaian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan secara 
berkala, sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan. Namun metode ini 
membutuhkan biaya yang cukup mahal. 

3. Belanja Samaran atau Siluman (Ghost Shopping) 
Belanja samaran disini menggunakan pihak lain yang dianggep 
independen untuk mengkonsumsi produk dari pihak penyedia jasa dan 
melaporkan pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk tersebut. 
Cara ini sangat efektif untuk mengetahui kinerja staf dan karyawan. 

4. Analisis Pelanggan yang Hilang (Lost Customer Analysis) 
Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan yang berhenti 
mengkonsumsi produk penyedia jasa, atau beralih ke produk penyedia jasa 
lainnya.   Penyedia jasa  bukan   hanya   melakukan   wawancara   dengan 
pelanggan yang beralih, tetapi juga harus memonitor tingkat kehilangan 
pelanggan. Tingkat kehilangan yeng meningkat menunjukkan bahwa 
perusahaan gagal memuaskan pelanggan. 

 
2.8.6.  Strategi Kepuasan Pelanggan 

      Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan ini menyebabkan pesaing 

harus berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut 

pelanggan suatu perusahaan. 

      Menurut   Schnaars   dalam   Tjiptono   (2001:134)   kepuasan   pelanggan 

merupakan   strategi  jangka   panjang   yang   membutuhkan   komitmen,   baik 

menyangkut dana maupun sumber daya manusia. 

       Ada   beberapa   strategi   yang   dapat   dipadukan   untuk   meraih   dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, antara lain : 

1.   Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing. 
Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 
berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai. Dengan 
kata lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus. 
Strategi ini dapat diimplementasikan dengan membuat daftar nama 
pelanggan, mencakup catatan penting lainnya mengenai pelanggan yang 
dianggap perlu dibina hubungan jungka panjang. Dengan. tcrscdianya 
informasi semacam itu, maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan 
para pelanggan secara lebih baik, yang pada gilirannya dapat 
menumbuhkan loyalitas pelanggan sehingga terjadi pembelian ulang. 
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2.  Strategi Superior Customer Service. 
Merupakan strategi dimana perusahaan beroricntasi untuk menawarkan 
pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 
yang besar, kemampuan sumber daya rnanusia, dan usaha yang gigih agar 
dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 
memperoleh manfaat yang sangat besar dan  pelayanan yang lebih baik. 

3.   Strategi Unconditional Service Guarantee. 
Strategi ini berintikan komitmen untuk memberilan kepuasan kepada 
pelanggan yang pada gilirannya akai menjadi sumber dinamisme 
penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 
juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 
kinerja yang lebih baik. 

4.   Strategi Penanganan Keluhan Yang Efisien 
Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 
pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 
penanganan merupakan hal yang peating bagi terwujudnya kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan. Karena semakin lama keluhan ditangani, 
maka pelanggan akan berfikir bahwa perusahaan tidak mampu 
memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pihak yang ada dalam 
perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan 
terutama pihak manajemen puncak. 

5.   Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan. 
Meliputi berbagai upaya seperti, melakukan pemantauan dan pengukuran 
kepuasan pelanggan secara berkesinambungm memberikan pendidikan 
dan 
pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 
kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 
untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, 
dan memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya.  

6.   Menerapkan Quality Function Deployment. 
Yaitu praktik untuk merancang proses sebagai tangapan terhadap 
kebutuhan pelanggan, QFD berusaha menerjemahkan apa yang 
dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan 
demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan 
kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan 
tersebut, dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. 
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2.9.   Kerangka Pikir 

 Peranan kerangka pikir dalam penelitian sangat penting dalam 

menggambarkan secara tepat fenomena yang diteliti berdasarkan latar belakang 

dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam kerangka pikir penelitian digambarkan bagaimana tujuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

Variabel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pelayanan prima 

(service excellence) wiraniaga terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Astra 

Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang, dilakukan dengan metode 

kuantitatif dengan menganalisis enam dimensi pelayanan prima (service 

excellence) yang pada umumnya yaitu : Kemampuan (Ability) (X1), Sikap 

(Attitude) (X2), Penampilan (Appearance) (X3), Perhatian (Attention) (X4), 

Tindakan (Action) (X5), dan Tanggung jawab (Accountability) (X6). Dari hasil 

pengujian tersebut akan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan 

antara pelayanan prima (service excellence) wiraniaga dengan kepuasan 

pelanggan PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang. 
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Bagan 2.1 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2009 

 

 

Landasan 
Teori 

Dimensi Pelayanan Prima (X) terdiri dari: 
 

1. Kemampuan (ability)   (X1) 
2. Sikap (attitude)    (X2) 
3. Penampilan (appearance)  (X3) 
4. Perhatian (attention)   (X4) 
5. Tindakan (action)    (X5) 
6. Tanggung Jawab (accountability) (X6) 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 
1. Uji Validitas 
2. Uji Reliabilitas 
3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
b. Uji Multikolinearitas 
c. Uji Heterokedastisitas 

4. Analisis Regresi Berganda 
5. Uji Hipotesa 

a. Uji t 
b. Uji F 

KEPUASAN PELANGGAN (Y) 

HASIL PENELITIAN 

PT. Astra Internasional Toyota 
AUTO 2000 cabang  

Sukun-Malang 
Pelanggan Dealer Toyota 

Penelitian 
Terdahulu  
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2.10. Model Hipotesis 

Bagan 2.2 
Model Hipotesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

     : Berpengaruh secara simultan 

     : Berpengaruh secara parsial 

    : Pengaruh Dominan 
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2.11. Hipotesis Penelitian 

 Arikunto (2002:64) memberikan pengertian mengenai hipotesis, yaitu : 

“Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data-data yang terkumpul”. 

Hipotesis masih akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data-data 

yang paling berguna untuk membuktikan kebenaran dari pada hipotesis tersebut. 

Sehubung dengan itu maka disusun hipotesis pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

H1.1 = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan parsial 

dari dimensi pelayanan prima (service excellence) wiraniaga terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional Toyota Auto 2000 

cabang Sukun-Malang. 

H1.2 = Diduga dimensi pelayanan prima (service excellence) wiraniaga yang 

dominan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Astra Internasional 

Toyota Auto 2000 cabang Sukun-Malang adalah Variabel Kemampuan 

(Ability). 

Alasan variabel kemampuan yang paling dominan, dikarenakan 

berdasarkan penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yaitu bersangkutan 

dengan  pelayanan prima pada jasa perbankan, variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel kemampuan. 

 

 

 

 


