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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Elwida (2008) melakukan penelitian tentang analisis 

kualitas pelayanan POS IB di Kota Padang, Sumatera Barat 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan model regresi 

logistik. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan yang akan 

dilakukan analisa yaitu: sarana fisik (tangible), kehandalan 

(reliability), kesigapan (responsiveness), meyakinkan 

(assurance) dan perhatian (empathy). Setiap dimensi 

dijabarkan dalam beberapa variabel dengan jumlah 14 variabel 

yang dinilai tingkat pelaksanaan (kepuasan) dan tingkat 

kepentinganya (harapan). Secara keseluruhan tingkat 

pelayanan IB memuaskan peternak karena rata-rata antara 

kenyataan dan harapan sama. Terdapat beberapa variabel yang 

menjadi prioritas dalam mempengaruhi kualitas pelayanan IB 

yaitu: biaya pelayanan, pemberian kartu akseptor, keaktifan 

petugas, ketersediaan semen beku, jenis dan pengarahan 

petugas dan tingkat keberhasilan IB.  

Alim dan Nurlina (2007) melakukan penelitian dengan 

judul Hubungan Antara Karakteristik dengan Persepsi 

Peternak Sapi Potong terhadap Inseminasi Buatan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik peternak dan 

persepsi peternak sapi potong terhadap inseminasi buatan, 

serta menganalisis hubungan diantara keduanya. Penelitian 

dengan menggunakan metode survai dengan responden 

sebanyak 40 orang memberikan hasil bahwa karakteristik 

peternak termasuk kategori cukup menunjang, persepsi 

peternak terhadap IB termasuk kategori baik (52,50 %) 
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disebabkan karena seringnya peternak berkonsultasi dengan 

penyuluh maupun dengan peternak lain yang sudah mencoba 

IB. Terdapat hubungan positif antara karakteristik peternak 

dengan persepsi peternak terhadap IB dengan rs = 0,43. 

Sahaluddin, Jumlani dan Irawan (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang 

Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Nunukan 

Selatan menggunakan metode analisis servqual. Model 

servqual adalah model yang menganalisis kesenjangan antara 

layanan yang diharapkan dan persepsi masyarakat pengguna 

jasa terhadap layanan yang diterima. Pengolahan data 

dilakukan dengan menganalisis tiap item dengan cara P1 

(Persepsi) – E1 (Ekspektasi)  dan kemudian dihitung rata-rata. 

Hasil perhitungan tersebut apabila skor yang kecil/rendah 

dapat dikategorikan item tersebut perlu dilakukan perbaikan 

pelayanan karena skor yang didapat kecil. Hasil penelitian ini 

adalah skor semua nya menunjukan angka negatif, hal ini 

membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelayanan 

kantor kecamatan kurang baik.        

 

2.2 IB dan Pelayanan Petugas IB 

Teknologi di bidang peternakan merupakan hasil 

rekayasa ilmu pengetahuan dalam upaya meningkatkan dan 

mengembangkan hasil produksi peternakan. Peternak akan 

memilih memilih teknologi yang murah biayanya dan mudah 

diperoleh saat dibutuhkan. Inseminasi Buatan (IB) merupakan 

bidang teknologi dari peternakan yang telah berkembang 

untuk memudahkan peternak dan meningkatkan produksi 

peternakan. 
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2.2.1 Inseminasi Buatan (IB) 

Tophianong, Agung dan Maha (2014), menjelaskan 

bahwa IB adalah salah satu teknologi reproduksi yang 

dapat meningkatkan mutu genetik, menghindari 

inbreeding dan mencegah penularan penyakit yang bisa 

terjadi apabila ternak melakukan kawin alam. Lebih 

lanjut, Herawati, Anggraeni, Praharani, Utami dan Argiris 

(2012), menjelaskan bahwa Inseminasi Buatan (IB) atau 

kawin suntik adalah upaya memasukkan semen/mani ke 

dalam saluran reproduksi hewan betina yang sedang 

birahi dengan bantuan inseminator agar hewan bunting. 

Berdasarkan definisi ini inseminator berperan sangat 

besar dalam keberhasilan pelaksanaan IB. Keahlian dan 

keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan 

birahi, sanitasi alat, penanganan (handling) semen beku, 

pencairan kembali (thawing) yang benar, serta 

kemampuan melakukan IB akan menentukan 

keberhasilan. Kaunang, Suyadi dan Wahjuningshih 

(2012) menjelaskan bahwa pada dasarnya teknologi IB 

merupakan harapan besar untuk mendapatkan keturunan 

yang lebih baik daripada kawin alam, karena IB telah 

menggunakan semen sapi yang diseleksi kemudian 

ditampung dan diseleksi kembali apakah semen dari sapi 

tersebut termasuk kategori pejantan yang unggul. 

Dikatakan bahwa semen yang dimasukan kedalam sapi 

betina dalam pelaksanaan IB adalah semen dari pejantan 

unggul.  

Siagarini, Isnaini dan Wahjuningsih (2014), menyatakan 

bahwa pelaksanaan IB dapat dinilai dari nilai S/C. Service 

per Conception (S/C) adalah angka yang menunjukan 
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jumlah perkawinan (IB) untuk menghasilkan 

kebuntingan. Apabila nilai S/C rendah maka tingkat 

kesuburan betina baik dan apabila nilai S/C tinggi maka 

tingkat kesuburan betina rendah. Iswoyo dan 

Widyaningrum (2008) menjelaskan bahwa nilai S/C yang 

tinggi dapat merugikan peternak, karena peternak harus 

mengeluarkan biaya IB lagi. Penyebab tingginya angka 

S/C umumnya bisa dikarenakan beberapa hal 

diantaranaya peternak terlambat mendeteksi saat birahi 

atau terlambat melaporkan birahi sapinya kepada 

inseminator, adanya kelainan pada alat reproduksi induk 

sapi, inseminator kurang terampil, fasilitas pelayanan 

inseminasi yang terbatas, dan kurang lancarnya 

transportasi. Toelihere (1981) menambahkan bahwa 

penilaian keberhasilan IB dapat dihitung melalui 

pengamatan yaitu angka konsepsi atau conception rate 

(CR) adalah persentase sapi betina yang bunting pada 

inseminasi pertama. Angka konsepsi ditentukan 

berdasarkan hasil diagnosis kebuntingan dalam waktu 40-

60 hari sesudah inseminasi. Angka konsepsi merupakan 

cara penilaian fungsi daya fertilisasi dari contoh semen. 

Angka konsepsi dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya fertilitas dan kualitas semen, keterampilan 

inseminator, peternak serta kemungkinan adanya 

gangguan reproduksi atau kesehatan hewan betina. 

Jumlah inseminasi per kebuntingan atau service per 

conception (S/C) adalah jumlah pelayanan inseminasi 

yang dibutuhkan oleh seekor betina sampai terjadinya 

kebuntingan atau konsepsi. Nilai S/C yang normal 

berkisar antara 1,6-2,0. Tegar, Maryam dan Puspadita 
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(2016) menjelaskan manfaat dan kerugian IB sebagai 

berikut:  

a. Manfaat Inseminasi Buatan 

1) Mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan 

unggul, dalam hal ini daya guna seekor pejantan 

dengan nilai genetik tinggi dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. 

2) Dapat menghemat biaya pemeliharaan pejantan 

serta dapat menghindari bahaya dan menghemat 

tenaga dalam pemeliharaan pejantan 

3) Memungkinkan peningktan potensi seleksi guna 

untuk memperbaiki mutu genetik ternak. 

4) Penularan penyakit dapat dicegah dengan 

menghindari kontak kelamin saat perkawinan 

5) Memperpendek Calving Interval (CI) serta 

menurunkan jumlah betina yang kawin berulang 

(repeat breeders) 

6) Memungkinkan perkawinan antara hewan-hewan 

yang berbeda ukuran memperpanjang waktu 

penggunaan pejantan. 

b. Kerugian Inseminasi Buatan 

1) Diperlukannya pelaksana atau operator yang 

trampil, dalam melaksanakan teknik IB dari mulai 

penampungan semen, evaluasi semen, 

pengenceran, pembekuan serta proses penyampaian 

semen baik semen segar ataupun semen beku ke 

dalam saluran reproduksi betina. 
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2) Kemungkinan menjadi alat penyebaran 

abnormalitas genetik seperti sistik ovari, 

konformasi tubuh yang buruk dan lain sebagainya. 

3) Bila ketersediaan pejantan sedikit, maka peternak 

tidak dapat memilih pejantan sesuai yang 

diingikan. 

4) Inseminasi intrauterin pada sapi yang bunting dapat 

menyebabkan abortus. 

5) IB tidak dapat digunakan pada semua jenis hewan.  

2.2.2 Pelayanan Petugas Inseminasi Buatan (IB) 

 Teknis IB memerlukan keterampilan khusus yang 

tidak mudah dilakukan oleh orang biasa., karena perlu 

pelatihan khusus untuk keperluan tersebut. Dengan 

demikian tidak dibenarkan apabila pelaksanaan IB di 

lapangan diserahkan kepada petugas yang belum atau 

tidak cukup mengikuti kursus atau latihan inseminator 

(Ditjenak dan Keswan RI, 2012). 

Tugas pokok inseminator adalah:  

1. Menerima laporan dari pemilik ternak mengenai sapi 

birahi dan memenuhi panggilan tersebut dengan baik 

dan tepat waktu. 

2. Menangani alat dan bahan IB sebaik-baiknya. 

3. Melakukan identifikasi akseptor Inseminasi Buatan 

(IB) dan mengisi kartu peserta Inseminasi Buatan 

(IB) 

4. Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak. 

5. Membuat laporan pelaksanaan Inseminasi Buatan 

(IB) dan menyampaikan kepada pimpinan SPT IB 

(Ditjenak dan Keswan RI, 2012) 
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2.3 Arti Penting Pelayanan 

Pelayanan merupakan faktor yang penting dalam 

penyedia jasa, karena dalam pelayanan penyedia jasa dapat 

memberikan efek tertentu pada pelanggan/konsumen. 

Pelayanan yang baik tentunya memberikan manfaat tersendiri 

bagi penyedia jasa, sehingga dari pelayanan yang diberikan 

mempunyai tujuan tertentu dari produsen.  

2.3.1 Definisi Pelayanan 

Kotler (2002) menjelaskan bahwa definisi 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Perilaku 

tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah 

terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang 

bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi 

serta pembelian ulang yang lebih sering. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi para 

konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya 

mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut 

pelayanan suatu perusahaan. Hubungan antara produsen 

dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu 

pembelian sampai pada pelayanan purna jual, tahan lebih 

lama melampaui masa kepemilikan produk. Perusahaan 
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menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani 

dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan 

memberikan keuntungan kepada perusahaan agar dapat 

terus hidup. Berdasarkan definisi-definisi tentang kualitas 

pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan 

konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa 

atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan 

dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan 

sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006) menjelaskan bahwa  

modernitas dengan kemajuan teknologi akan 

mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk 

memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat 

kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup 

pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kotler (2003) menjelaskan 

bahwa keberhasilan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan 

pendekatan service quality yang telah dikembangkan. 

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara 

harapan dan kenyataan para pelanggan atas layanan yang 

mereka terima. Service Quality dapat diketahui dengan 

cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan 

yang benar-benar mereka terima dengan layanan 

sesungguhnya yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan 
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menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh 

perusahaan, yang melibatkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. Mengacu pada pengertian kualitas 

layanan tersebut maka konsep kualitas layanan adalah 

suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan, hal ini berarti bahwa kualitas yang baik 

bukanlah berdasarkan persepsi penyediaan jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. 

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Pelayanan Terhadap 

Pelanggan 

Adanya kualitas pelayanan yang baik dan 

memuaskan pelanggan, hal ini akan memberikan 

keuntungan dan manfaat yang besar karena apabila 

pelanggan puas, pelanggan tersebut tidak akan memilih 

pihak lain dan tetap akan memilih pihak yang dapat 

memberikan hasil yang baik dan memuaskan. Manfaat 

pelayanan terhadap pelanggan menurut Tschohl (1991) 

adalah:  

a. Meningkatkan kesetiaan pelanggan. 

b. Meningkatkan penjualan dan keuntungan. 

c. Meningkatkan pemesanan kembali (reordering). 

d. Meningkatkan jumlah pelanggan. 

e. Menghemat anggaran pemasaran dalam promosi, 

khususnya periklanan. 

f. Diferensiasi. 

g. Meningkatkan moril dan produktifitas.  

h. Mengurangi perputaran kerja. 



18 
 

Menurut Lupiyoadi (2001) tujuan dari pelayanan 

pelanggan, yaitu:  

1. Jika perusahaan memberikan pelayanan yang 

baik, maka akan memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. 

2. Untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan jika harus mencari pelanggan 

baru. 

3. Dengan adanya pelayanan terhadap pelanggan 

yang baik, maka kesetiaan pelanggan dapat 

dipertahankan yaitu melaui produk yang 

diterima pelanggan. 

2.4 Definisi dan Karakteristik Jasa 

Jasa adalah barang yang tidak terlihat yang dibeli dan 

dijual melalui transaksi pertukaran yang saling memuaskan. 

Sifat produsen yang menghasilkan jasa itu tidak dapat 

ditimbun seperti barang-barang lain sambil menunggu untuk 

dijual, hal ini disebabkan jasa memiliki karakteristik yang 

unik. 

2.4.1 Definisi Jasa 

 Kotler (2002) mendefisikan jasa sebagai setiap 

tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak 

ke pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa jasa bukanlah 

barang, tetapi suatu aktifitas yang tidak dapat dirasakan 

secara fisik dan membutuhkan interaksi antara satu pihak 

ke pihak lain. Sedangkan Tjiptono (2001) menyatakan 

bahwa jasa (service) adalah sebagai tindakan atau 
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perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 

Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung dari 

produsen kepada konsumen.  

2.4.2 Karakteristik Jasa  

 Kotler (2000) mengemukakan bahwa terdapat 

empat karakteristik jasa, antara lain: 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, 

dirasakan, dan didengar sebelum membeli. 

2. Inseparability (tidak dipisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari pembeli jasa itu, baik 

pembeli jasa itu adalah orang maupun mesin. Jasa tidak 

dapat dijejerkan pada rak-rak penjualan dan dapat dibeli 

oleh konsumen kapan saja dibutuhkan. 

3. Variability (keanekarupaan) 

Jasa sangat beraneka rupa karena tergantung siapa yang 

menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. 

Seringkali pembeli jasa menyadari akan keanekarupaan 

yang besar ini akan membicarakan dengan yang lain 

sebelum, memilih satu penyedia jasa. 

4. Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa tidak dapat tahan lama, karenanya tidak dapat 

disimpan untuk penjualan atau penggunaan dikemudian 

hari. Sifat jasa yang tidak tahan lama ini bukanlah 

masalah kalau permintaan tetap atau teratur, karena jasa-

jasa sebelumnya dapat dengan mudah disusun terlebih 
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dahulu, kalau permintaan berfluktuasi, permintaan jasa 

akan dihadapkan pada berbagai masalah sulit. 

Menurut Tjiptono (2000), klasifikasi jasa dapat 

dilakukan berdasarkan enam kriteria yaitu:  

a. Segmentasi pasar  

Berdasarkan segmentasi pasar, jasa dapat dibedakan 

menjadi jasa kepada konsumen akhir (misalnya taksi) dan 

jasa kepada konsumen organisasional (misalnya 

konsultan keuangan). 

b. Tingkat keberwujudan (Tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan 

produk fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini 

jasa dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu, Rented good 

service, Owned good service, Non-good service.  

c. Keterampilan penyedia jasa  

Jasa dibagi atas professional service (misalnya konsultan 

hokum) dan non professional sevice (misalnya sopir 

taksi). Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi, 

konsumen cenderung sangat selektif didalam memilih 

penyedia jasa, sebaliknya pada jasa yang tidak 

memerlukan keterampilan tinggi sering kali loyalitas 

pelanggan rendah karena penawaran sangat banyak.  

d. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi jasa, jasa dapat dibagi 

menjadi commercial service, profit service dan non profit 

service  

e. Regulasi  
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Jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkutan umum) dan non regulated service 

(misal catering, makelar). 

f. Tingkat kontak penyedia jasa pelanggan  

Secara umum jasa dapat dibagi menjadi high contact 

service (misal bank, universitas) dan low contact service 

(misal bioskop).  

 

Sedangkan ruang lingkup klasifikasi bisnis jasa 

menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006): 

1. Jasa bisnis 

2. Jasa komunikasi 

3. Jasa konstruksi dan jasa teknik 

4. Jasa distribusi 

5. Jasa pendidikan 

6. Jasa lingkungan hidup 

7. Jasa keuangan 

8. Jasa kesehatan dan jasa sosial 

9.  Jasa kepariwisataan dan jasa perjalanan 

10. Jasa rekreasi, budaya dan olahraga 

11. Jasa transportasi 

12. Jasa lain-lain 

2.5 Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan 

dan situasi lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan dan 

berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari lapisan 

masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai 

penilaian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang 

berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap 
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pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler (2002) 

terdiri dari: 

1. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh 

luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. 

Faktor kebudayaan terdiri dari: budaya, sub-budaya, 

kelas sosial.  

2. Faktor Sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang 

konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti 

kelompok acuan, keluarga serta status sosial.  

3. Faktor Pribadi. Faktor pribadi yang memberikan 

kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari: 

usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan 

ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.  

4. Faktor Psikologis. Pilihan pembelian seseorang 

dipengaruhi oleh empat faktor psikologi utama yaitu 

motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan 

pendirian.  

Dharmmesta dan Handoko (2000) menjelaskan bahwa 

faktor individu, karakteristik individu seseorang yang berbeda 

dengan orang lain yang menyebabkan penilaian yang relatif 

konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan terdiri dari 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, 

tingkat pendapatan. Faktor psikologis adalah bagaimana 

seseorang mengetahui mengumpulkan, menganalisis, 

merumuskan ide dan pendapat yang dilanjutkan sebagai cara 

untuk memutuskan suatu tindakan. Berdasarkan teori di atas, 

dapat diketahui bahwa perilakui konsumen salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor individu atau karakteristik individu. 
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Banyaknya karakteristik individu ini memberikan dampak 

langsung pada perilaku pelanggan, penting bagi pelaku penjual 

jasa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan untuk dapat 

terus melakukan pendekatan agar pengguna jasa merasa puas. 

Perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang barang dan jasa-jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Terdapat dua elemen 

penting dari arti perilaku konsumen, yaitu (1) proses 

pengambilan keputusan (2) kegiatan fisik, yang semua ini 

melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih jasa tertentu 

yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginanya, 

faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosiologis dan faktor 

anthropologis. Faktor psikologis meliputi motif, sikap, 

kepribadian. Berdasarkan pada kesadaran akan motif-motif 

pembelian konsumen, maka motif pembelian dapat 

dikelompokan kedalam beberapa tingkat yang berbeda yaitu : 

a. Kelompok pembeli yang mengetahui dan bersedia 

memberikan motif pembelian terhadap produk tertentu. 

b. Kelompok pembeli yang mengetahui alasan untuk 

membeli produk tertentu, tetapi  tidak bersedia 

memberitahukanya. 

c. Kelompok  pembeli  yang  tidak  mengetahui  motif  

pembelian  sesungguhnya  terhadap produk tertentu. 
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2.6 Definisi Kepuasan Pelanggan 

Kotler (2003) menjelaskan bahwa kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan, jika kinerja 

memenuhi harapan pelanggan akan puas, jika kinerja melebihi 

harapan maka amat puas atau senang. Sedangkan menurut 

Lupiyoadi dan Hamdani (2004) menjelaskan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kepuasan pelanggan adalah mengukur sejauh mana 

harapan pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan 

dan telah sesuai dengan aktual produk atau jasa yang dirasakan 

oleh pelanggan ( Rangkuti, 1997). Sehingga dari berbagai 

pendapat yang dilontarkan para ahli bisa disimpulkan definisi 

kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang 

ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila 

hasil yang dirasakan dibawah harapan, maka pelanggan akan 

kecewa, kurang puas bahkan tidak puas, namun sebaliknya 

bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. 

2.7 Pengukur Kepuasan 

Lupiyoadi dan Hamdani (2004) menyatakan bahwa 

kepuasan seseorang dapat diukur dengan beberapa dimensi 

yang berbeda. Beberapa dimensi tersebut dapat dikatakan 

seseorang puas dan tidak puas dari berbagai aspek. Terdapat 
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lima dimensi kualitas pelayanan yang dapat digunakan sebagai 

pengukur tingkat kepuasan seseorang yaitu: 

a. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Hal 

yang dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana 

dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang 

diberikan. 

b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya. 

c. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas. 

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada  perusahaan. Terdiri dari beberapa 

komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi dan sopan santun. 

e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui 

keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik 

produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat. 

 

 

 

 



26 
 

 


