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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hendra (2011) menjelaskan mengenai  “Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Rumah 

Makan Ketty Resto”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan variabel yaitu reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty dan tangibles berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil pengolahan 

pada persamaan regresi dengan angka R square (koefisien 

determinasi) sebesar 0,597 pada tabel 13 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh variabel dependen sebesar 59,7 % 

sedangkan sisanya 40,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini, misalnya produk, 

promosi, dan harga. Sedangkan pengujian secara parsial pun 

menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan seluruhnya 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles 

berpengaruh secara positif dan signifikan. 

Aryani (2010) pada “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”, 

meyatakan bahwa Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

kelima dimensi pembentuk kualitas layanan terbukti 

berpengaruh secara signifkan terhadap kualitas layanan. 

Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas layanan berturut-

turut adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy, 

dan  tangibility. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan 

terdapat pengaruh yang kuat dan positif antara variabel 

kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI.  Hal ini terbukti dari hasil penelitian 
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yang menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variabel kepuasan 

pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, 

sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

di luar variabel kualitas layanan. Dari penelitian ini diketahui 

pula bahwa tidak terdapat pengaruh antara kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. Hasil 

penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

kuat dan positif antara kualitas layanan KFC terhadap loyalitas 

pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. Hal ini ditunjukkan oleh 

sebesar 91% variabel loyalitas pelanggan yang dapat 

dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, sedangkan sisanya 

sebesar 9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar kualitas 

layanan. 

 

2.2. Jasa 

Lovelock (2005) menjelaskan bahwa dua pengertian jasa, 

diantaranya adalah ; (1) jasa adalah tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya, (2) jasa adalah 

kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat 

bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil 

dari tindakan yang mewujudkan perubahan yang diinginkan 

dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Manfaat 

yang dimaksud adalah keuntungan atau laba yang diperoleh 

pelanggan dari kinerja jasa atau penggunaan barang fisik. 

Rangkuti (2003) menyebutkan bahwa jasa merupakan 

pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari 

suatu pihak ke pihak lain. Kotler (2002) mendefisikan jasa 

sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh 

satu pihak ke pihak lain, pada dasarnya bersifat intangible 
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(tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun.  

Kotler (2000) mengemukakan bahwa terdapat empat 

karakteristik jasa, antara lain: 

1. Intangibility (tidak berwujud), jasa yang tidak berwujud, 

tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan, dan didengar 

sebelum membeli. 

2. Inseparability (tidak dipisahkan), jasa yang 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 dahulu, kalau permintaan berfluktuasi, 

permintaan jasa akan dihadapkan pada berbagai masalah 

sulit. 

Kotler (2000) menjelaskan bahwa produk dan jasa dapat 

ditawarkan kepada pasar dengan berbagai klasifikasi sebagai 

berikut: 

a) Produk berwujud murni, penawaran yang hanya terdiri dari 

produk fisik, misalnya: sabun mandi, pasta gigi, atau sabun 
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cuci tanpa adanya jasa atau pelayanan lainnya yang 

menyertai produk tersebut. 

b) Produk berwujud disertai layanan, penawaran yang terdiri 

dari suatu produk fisik yang disertai dengan satu atau 

beberapa layanan untuk meningkatkan daya tarik 

pelanggannya dimana penjualannya tergantung kepada 

kualitas produk tersebut dan tersediannya pelayanan 

pelanggan, seperti: tersedianya ruang pamer, perbaikan dan 

pemeliharaan, operator dan sebagainya. 

c) Campuran, tawaran ini memberikan barang dan jasa 

dengan proporsi yang sama, misalnya pelanggan dapat 

menikmati makanan dan pelayanan yang ditawarkan secara 

bersamaan di restoran. 

d) Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan, 

tawaran yang terdiri dari jasa utama yang disertai jasa 

tambahan dan barang pendukung lainnya, misalnya bila 

pelanggan ingin naik pesawat terbang. Hal ini berarti 

pelanggan telah membeli jasa transportasi dan pelanggan 

dapat menikmati pelayanan yang ditawarkan, seperti: 

makanan, minuman, majalah penerbangan selama 

perjalanan. Pelanggan harus naik pesawat terbang terlebih 

dahulu untuk menikmati produk yang ditawarkan selama 

perjalanan. 

e) Jasa murni, tawaran yang diberikan hanya berupa jasa, 

misalnya: menjaga bayi, memijat, psikoterapi dan 

sebagainya. 

 

2.3. Definisi dan Sifat Konsumen 

Effendi (1982) menjelaskan bahwa sikap pelanggan 

(konsumen) dapat dibagi menjadi : 
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a. The Impatient Customer, yaitu pelanggan yang kurang 

sabar. Pelanggan tersebut akan mengaluh dengan pelayanan 

yang kurang cepat. 

b. The Argumentative Customer, yaitu pelanggan yang 

datang membeli barang, akan tetapi selalu mendebat apa 

yang dikatakan oleh penjual. 

c. The Talkative Customer, yaitu pelanggan yang banyak 

bicara dan kadang-kadang berguarau sendirian sambil 

belanja. 

d. The Decided Customer (positive customer), yaitu 

pelanggan yang mempunyai kepastian terhadap apa yang 

diinginkan dan sulit merubah pendapat.  

e. The Resistant Customer, yaitu pelanggan yang selalu ragu 

menghadapi pilihan atau barang. 

f. The Economy Minded Customer, yaitu pelanggan yang 

mempunyai perhitungan ekonomis. 

g. The Sensitive Customer, yaitu pelanggan yang memiliki 

perasaan halus atau sensitif. Biasanya pelanggan tersebut 

malu bertanya dan berhati-hati dalam membeli. 

h. The Irritable Customer, yaitu pelanggan yang suka marah 

apabila penjualan tidak sesuai dengan barang yang diminta. 

i. The Unhurried Customer, yaitu pelanggan yang selalu 

berhati-hati dalam pembelian, biasanya memilih barang 

yang tepat dan cukup memuaskan. 

j. The Suspicious Customer, pelanggan yang selalu 

berprasangka buruk terhadap penjual. 

k. The Nervous Customer, yaitu pelanggan yang sering, 

gugup, gelisah, tak senang, ingin cepat dan tepat serta 

kadang bertindak kasar. 
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l. The Hurried Customer, yaitu pelanggan yang terburu-

buru. 

m. The Snobbish Customer, yaitu pelanggan yang 

mengindahkan golongan atas saja dan tidak mau bergaul 

dengan golongan bawah. 

 

2.4. Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian 

2.4.1. Perilaku Konsumen 

Kotler (2007) menyatakan konsumen adalah individu atau 

kelompok yang berusaha memenuhi atau mendapatkan barang 

atau jasa yang dipengaruhi untuk kehidupan pribadi atau 

kelompoknya. Definisi perilaku konsumen adalah sebagai 

perilaku yang terlihat dalam hal perencanaan, pembelian dan 

pemakaian barang-barang ekonomi serta jasa-jasa. Simamora 

(2002) menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat untuk mendapatkan , mengkonsumsi 

dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang 

secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang-barang dan jasa termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

Engel (1994) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor utama 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian produk yaitu pengaruh lingkungan yang meliputi 

budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi. 

Faktor perbedaan individu meliputi sumberdaya konsumen, 

motivasi dan keterlibatan, pengetahuan sikap, kepribadian, 

gaya hidup dan demografi. Faktor psikologi meliputi 
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pengolahan informasi, pembelajaran dan perubahan sikap. 

Handoko (2000) menjelaskan bahwa faktor tersebut dibagi 

menjadi dua faktor dasar yang mempengaruhi konsumen : 

a. Faktor Eksternal, faktor yang meliputi pengaruh keluarga, 

kelas sosial, kebudayaan, marketing strategi dan kelompok 

referensi. Kelompok referensi merupakan kelompok yang 

memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada 

sikap konsumen. 

b. Faktor Internal, yakni motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, 

kepribadian dan belajar. Belajar menggambarkan 

perubahan dalam perilaku seorang individu yang 

bersumber dari pengalaman. 

 

2.4.2. Keputusan Pembelian 

Schiffman (2007) menyatakan proses dalam pengambilan 

keputusan terdiri dari: 

1. Mengenali Adanya Kebutuhan 

Adanya kebutuhan akan dirasakan konsumen apabila 

konsumen menghadapi beberapa masalah, terdapat dua tipe 

pengenalan kebutuhan konsumen: 

a. Keadaan aktual: keadaan dimana konsumen mempunyai 

masalah ketika suatu produk tidak dapat memuaskan 

kebutuhannya. 

b. Keadaan yang diinginkan: keadaan yang menunjukkan 

konsumen memerlukan inovasi baru yang dapat menuju 

proses keputusan. 

2. Proses Pencarian Informasi 

Kotler (2007) menyatakan sumber informasi dapat 

diperoleh dari 4 sumber, yaitu: 
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- Sumber pribadi (berasal dari keluarga, teman, tetangga 

dan kenalan). 

- Sumber komersial (berasal dari periklanan, pameran, 

tenaga penjualan dan pedagang). 

- Sumber public (bearsal dari media massa, organisasi, 

penilaian konsumen). 

- Sumber eksperimental (berasal dari pengujian, 

penanganan dan penggunaan produk).   

 

3. Evaluasi Alternatif 

Dalam mencari evaluasi alternatif, biasanya konsumen 

mencari dua atau lebih produk yang berbeda. Untuk 

membandingkan produk dan mencari informasi tentang 

produk, informasi tersebut meliputi: 

a. Daftar  merek-merek yang direncanakan untuk dipilih 

b. Kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi 

setiap merek. 

 

4. Keputusan Pembelian 

Konsumen melakukan purchase intention (maksud 

pembelian) yang diartikan konsumen dirasa mendapatkan 

produk alternative yang bisa diterima sebagai produk 

pengganti, dan dilanjutkan oleh proses pembelian produk. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi konsumen yang berada 

dalam keadaan bermaksud untuk membeli dan keputusan 

membeli. Faktor pertama yaitu sikap orang lain terhadap 

perilaku pembelian yang dilakukan, akan memberikan 

motivasi positif atau motivasi negatif terhadap konsumen. 

Faktor yang kedua yaitu situasi yang tidak terantisipasi, 
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seperti adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak, 

kehilangan dan sebagainya (Engel, 1994). 

5. Perilaku Pasca Pembelian 

Pada tahap ini konsumen akan merasakan tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan dan akan mengambil tindakan lebih 

lanjut yaitu tetap menggunakan produk atau mencari 

produk alternatif lain. 

Proses keputusan dalam pembelian dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

  

 

 

Gambar 2. Proses Keputusan Pembelian 

 

2.5 Kepuasan Konsumen 

Perhatian terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan 

pelanggan telah semakin besar karena pada dasarnya tujuan 

dari suatu perusahaan adalah untuk menciptakan rasa puas 

pada pelanggan. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, 

maka akan mendatangkan keuntungan yang semakin besar 

bagi perusahaan, karena pelanggan akan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk perusahaan. Prosuk pesaing mampu 

mengungguli apabila tingkat kepuasan yang dirasakan 

pelanggan kecil. 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya (Kotler 2000). Lupiyoadi 

(2004) mengungkapkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 
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pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya. Engel (1990) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan 

(Tjiptono, 2005). 

 

2.5.1 Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakaian 

(Rangkuti, 2003). Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor 

yang bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. 

Kotler (2000), ada empat metode yang bisa digunakan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Perusahaan yang memberikan kesempatan penuh bagi 

pelanggannya untuk menyampaikan pendapat atau bahkan 

keluhan merupakan perusahaan yang berorientasi pada 

konsumen (costumer oriented). 

2. Survei kepuasan pelanggan 

Sesekali perusahaan perlu melakukan survei kepuasan 

pelanggan terhadap kualitas jasa atau produk perusahaan 

tersebut. Survei ini dapat dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner oleh karyawan perusahaan kepada para 

pelanggan. Melalui survei tersebut, perusahaan dapat 
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mengetahui kekurangan dan kelebihan produk atau jasa 

perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat melakukan 

perbaikan pada hal yang dianggap kurang oleh pelanggan. 

Pengukuran pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan 

dengan berbagai cara yakni : 

a. Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui 

pertanyaan seperti ungkapan rasa puas konsumen yang 

dinilai dari skala likert. 

b. Derived Dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama 

yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut 

tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem Analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkap dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah 

yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari 

perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan 

perbaikan. 

d. Importance-Performance Analysis  

Responden diminta untuk merangking beberapa atribut 

dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap 

atribut dan juga merangking seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam tiap atribut itu. 

3. Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa 

orang perusahaan (ghost shopper) untuk bersikap sebagai 

pelanggan di perusahaan pesaing, dengan tujuan para ghost 

shopper tersebut dapat mengetahui kualitas pelayanan 
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perusahaan pesaing sehingga dapat dijadikan sebagai 

koreksi terhadap kualitas pelayanan perusahaan itu sendiri. 

4. Analisa pelanggan yang hilang 

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara 

menghubungi kembali pelanggannya yang telah lama tidak 

berkunjung atau melakukan pembelian lagi di perusahaan 

tersebut karena telah berpindah ke perusahaan pesaing. 

Selain itu, perusahaan dapat menanyakan sebab-sebab 

berpindahnya pelanggan ke perusahaan pesaing. 

 

2.5.2 Faktor yang Mendorong Kepuasan Konsumen 

Irawan (2004) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mendorong kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk, pelanggan puas kalau setelah membeli 

dan menggunakan produk tersebut ternyata kualitas 

produknya baik. 

2. Harga, untuk pelanggan yang sensitive, biasanya harga 

murah adalah sumber kepuasan yang penting karena 

pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi. 

3. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan 

biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver 

yang mempunyai banyak dimensi. 

4. Emotional factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) 

karena adanya emotional value yang diberikan oleh brand 

dari produk tersebut. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas 

apabila relative mudah, nyaman dan efisien dalam 

mendapatkan produk atau pelayanan. 

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas 

jasa, kualitas produk, harga dan faktor-faktor yang bersifat 
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pribadi serta bersifat situasi sesaat. Salah satu faktor yang 

menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi 

kualitas jasa yaitu : bukti fisik (tangibles), keandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (emphaty) (Rangkuti, 2002). 

  

2.6. Kualitas Pelayanan 

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 menjadi hal utama yang 

diperhatikan serius oleh perusahaan, yang melibatkan seluruh 

sumber daya yang dimiliki perusahaan (Hardiyati, 2010). 

Wisnalmawati (2005) menyatakan bahwa kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian 

atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Jasa dipersepsikan baik apabila yang diterima 

sesuai dengan yang diharapkan, memuaskan jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan. Kualitas jasa buruk 

jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan 

(Tjiptono, 2005). 

Konsep kualitas pelayanan adalah suatu daya tanggap dan 

realitas dari jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas 

pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 1997). Kualitas 

pelayanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan 

tentang inti pelayanan, yaitu pemberian pelayanan itu sendiri 
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atau keseluruhan organisasi pelayanan, sebagian besar 

masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan terhadap 

pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan 

produk yang bermutu tetapi konsumen lebih senang menikmati 

kenyamanan pelayanan (Tasunar, 2006). 

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan 

acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL 

(Service Quality) (Parasuraman, 1990). SERVQUAL adalah 

metode empirik yang dapat digunakan oleh perusahaan jasa 

untuk meningkatkan kualitas jasa (pelayanan) konsumen. 

SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka 

terima (perceived service) dengan layanan yang diharapkan 

atau diinginkan (expected service), jika kenyataan lebih dari 

yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu, 

sedang jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka 

layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama 

dengan harapan, maka layanan dikatakan memuaskan. 

Lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman 

dalam Lupiyoadi (2004), yaitu: 

a) Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana prasarana fisik 

perusahaan serta keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 

b) Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya. 

c) Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 
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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 yang 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. 


