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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

      Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang harus dilakukan 

oleh perusahaan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

berkembang dan mendapatkan laba. Menurut Kotler (2000), definisi pemasaran 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Marketing is a social and managerial process by which individuals and 

groups obtain what they need and want through creating and exchanging 

products and value with others.” 

Menurut definisi tersebut, mula- mula manusia harus mengemukakan kebutuhan 

dan keinginannya terlebih dahulu, baru kemudian berusaha untuk memenuhinya 

dengan cara mengadakan hubungan- hubungan pertukaran. 

  American Marketing Association mendefinisikan Manajemen Pemasaran, 

yang dikutip Philip Kotler (2000) sebagai berikut : 

 “Marketing management is the process of planning and executing the 

conception, pricing, and distribution of ideas, goods, and services to 

create exchanges that satisfy individual and organizational objectives.” 

Definisi ini mengemukakan kesadaran bahwa manajemen pemasaran merupakan 

suatu proses yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan 
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pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan 

mempertahankan pertukaran yang bertujuan untuk menghasilkan kepuasan bagi 

bagian- bagian yang terlibat. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses 

untuk menciptakan pertukaran yang menguntungkan dan memenuhi sasaran 

ataupun tujuan organisasinya. 

2.1.2 Konsep pemasaran 

  Konsep pemasaran di dalam suatu usaha mutlak diperlukan khususnya 

bagi usaha- usaha modern yang ingin mencapai laba jangka panjang dengan 

berorientasi kepada konsumen atau pasar 

Menurut Basu Swastha (1988 : 181) mendefinisikan konsep pemasaran 

sebagai berikut : 

“Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.” 

Jadi dapat dikemukakan bahwa konsep pemasaran merupakan falsafah 

perusahaan yang menyatakan bahwa pemuasan keinginan konsumen adalah syarat 

utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang 

produksi, teknik, keuangan, dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk 

mengetahui keinginan konsumen dan kemudian memuaskan keinginan tersebut 

dengan mendapatkan laba. 
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2.2 PEMASARAN JASA 

2.2.1 Definisi Jasa 

Menurut Kotler dalam Tjiptono (2005a : 1b) jasa dapat didefinisikan sebagai: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.” 

  Sedangkan menurut Leonard L. Berry dalam Yazid (2005:1) mendefinisikan 

“ Jasa itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktivitas) proses-proses dan unjuk 

kerja yang Intangible.”               

Dari dua definisi di atas kemudian Zeithaml dan Bitner dalam  Yazid (2003:3) 

merangkumnya menjadi definisi jasa : 

 “Jasa mencakup aktivitas ekonomi yang seharusnya bukanlah produk atau 
konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produksi dilakukan pada waktu 
yang sama, dan nilai tambah yang diberikannya dalam bentuk (kenyamanan, 
hiburan, kecepatan, kesehatan) yang secara prinsip intangible bagi pembeli 
pertamanya.” 

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jasa adalah segala 

kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan dalam bentuk suatu barang 

melainkan menawarkan suatu manfaat atau nilai yang pada akhirnya 

menimbulkan kepuasan bukan kepemilikan pada diri pemakainya. Sehingga 

akhirnya dapat disimpulkan lagi bahwa pemasaran jasa adalah suatu usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan di dalam menawarkan manfaat atau nilai dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
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2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Tjiptono (2006) dalam buku Pemasaran Jasa, secara garis 

besar, karakteristik jasa terdiri atas intangibility, inseparability, variability, 

perishability dan lack of ownership. 

1) Intangibility (tidak berwujud) 

 Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2) Inseparability (tidak terpisahkan) 

 Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

pada waktu dan tempat yang sama. 

3) Variability (bervariasi) 

 Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan, 

dan di mana jasa tersebut diproduksi. 

4) Perishability (mudah lenyap) 

 Perishability berarti, jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 
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5) Lack of Ownership (Kepemilikan yang terbatas) 

 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 mengonsumsi, menyimpan, atau 

menjualnya. Di pihak lain, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya 

memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas 

(misalnya kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan dan pendidikan). 

 Dari berbagai definisi dan karakteristik jasa di atas, tampak bahwa di 

dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, 

meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan 

merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas, dan aktivitas tersebut tidak 

berwujud. 

2.2.3 Bauran Pemasaran Jasa 

Menurut Tjiptono (2005 : 31-32) bauran pemasaran jasa dapat dirangkum 

menjadi delapan, yaitu : 

1. Product  

Merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. 

2. Pricing  

Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan- kebijakan strategis 

dan taktis, seperti tingkat harga di antara berbagai kelompok pelanggan. 
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 3. Promotion  

Meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan manfaat jasa kepada 

pelanggan potensial dan aktual. 

4. Place  

Menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. 

5. People  

Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital dalam bauran jasa. 

6. Physical Evidence  

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial tidak 

bisa menilai jasa sebelum mengkonsumsinya. Bukti fisik dari karakteristik 

jasa dapat berupa brosur yang memuat foto lokasi hiburan dan lain-lain. 

7. Process  

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen, high 

contact service, yang seringkali berperan sebagai coproducer jasa yang 

bersangkutan. 

8. Customer Service  

Dalam sektor  jasa, layanan pelanggan dapat diartikan sebagai kualitas total 

jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. 
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2.3 KUALITAS PELAYANAN 

2.3.1 Pengertian Kualitas 

Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sering terdengar perbincangan 

mengenai kualitas baik itu mengenai perbandingan baik buruknya suatu barang 

maupun mengenai pelayanan yang diberikan oleh unit penyedia jasa. Makna 

kualitas berbeda-beda bagi tiap orang tergantung cara mendefinisikannya dan juga 

pada konteksnya. 

Definisi kualitas menurut William E. Deming dalam Tjiptono (2002:20) yaitu: 

“Kualitas merupakan suatu tingkat yang dapat diprediksi dari keseragaman 

dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai dengan pasar”. 

Jadi kualitas menurut pandangan William E. Deming merupakan suatu tingkat 

dimana baik tidaknya tingkatan tersebut dilihat dari penetapan biaya, yang 

semakin rendah ketergantungan biaya yang dikeluarkan, maka tingkatannya akan 

semakin baik. Selain itu juga dilihat dari apakah produk tersebut dapat diterima 

atau tidak dalam suatu pasar. 

Sedangkan menurut American Society for Quality Control dalam Rambat 

(2001:144) definisi kualitas yaitu : 

“Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari 

suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”. 
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Selanjutnya definisi kualitas yang cakupannya lebih luas dikemukakan oleh 

Goetsch dan Davis dalam Tjiptono (2002:20) yaitu: 

“Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan”. 

Dari dua definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kualitas dinilai dari 

kemampuannya untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan dan juga merupakan 

suatu ciri-ciri dan karakteristik yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memiliki persepsi di dalam memenuhi atau melebihi 

dari suatu harapan 

2.3.2 Pengertian Kualitas Pelayanan 

 Seperti yang diketahui bahwa kemampuan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan. Semakin baik pelayanan yang 

diberikan dimata pelanggan berarti semakin tinggi tingkat keberhasilan dan 

kualitas perusahaan yang dicapai dan begitu pula sebaliknya. Parasuraman dalam 

Lupiyadi (2001:148) mendefinisikan kualitas pelayanan, yaitu : 

“Sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima / peroleh”. 

Pada dasarnya, kualitas pelayanan dan keinginan pelanggan serta 

ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Dengan 

demikian definisi gambaran umum yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah 
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mutu pelayanan merupakan usaha- usaha untuk merealisasikan harapan dan 

keinginan pelanggan terhadap terjaminnya kesenangan (comfortable), kenikmatan 

(convenience), dan privacy dari penggunaan jasa perusahaan. 

Jadi dapat dikemukakan bahwa pendapat pelanggan tentang kualitas 

pelayanan didapatkan dengan membandingkan antara pelayanan yang diterima 

dengan kinerja aktual yang didapatkan oleh pelanggan tersebut. 

2.3.3 Dimensi Kualitas Jasa 

  Menurut A. Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273), terdapat lima 

dimensi jasa utama, yaitu:  

(1) Bukti fisik (tangibles) yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi, serta penampilan pegawai. 

(2)  Keandalan (reliability) yaitu kemampuan memberikan layanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

(3) Daya Tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para staf untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan layanan yang tanggap. 

(4) Jaminan (assurance) yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas 

dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. 

(5) Empati (empathy) yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pelanggan. 

Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan. Lima dimensi kualitas jasa merupakan salah satu pendekatan untuk 
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mendefinisikan antara persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima 

dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan. Konsekuensi atas 

pendekatan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang penting bagi strategi 

perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai kesuksesan dalam 

menghadapi persaingan. 

2.3.4 Model Kualitas Jasa 

Perusahaan jasa untuk tetap dapat unggul dalam bersaing salah satu caranya 

adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada pesaingnya 

secara konsisten. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemahaman keinginan, 

kebutuhan, dan harapan pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman 

masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan jasa, dan kemudian dibandingkan. 

Faktor penentu tingkat kualitas jasa adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keadaan tidak terpenuhinya harapan kualitas jasa dari sisi 

pelanggan, yang sering dinyatakan sebagai Model Kualitas Jasa yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Model Kualitas Jasa (Gap Model)  

 

 

Sumber: Lupiyadi (2001:151) 

 Lupiyadi (2001:150) mengidentifikasikan lima kesenjangan (gap) yang 

menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa yang dirangkum 

sebagai berikut: 

a. Gap 1 Persepsi Manajemen yaitu adanya perbedaan antara harapan 

pelanggan dengan persepsi manajemen tentang apa yang diinginkan 
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pelanggan. Di sini manajemen tidak selalu memahami benar apa yang 

diinginkan oleh pelanggannya. 

b. Gap 2 Spesifikasi Kualitas yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen 

mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen 

mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan tetapi tidak 

menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik. 

c. Gap 3 Penyampaian Pelayanan yaitu kesenjangan antara spesifikasi 

kualitas jasa dan penyampaian jasa (service delivery). Dalam hal ini 

personil mungkin tidak terlatih baik atau bekerja melampaui batas dan 

tidak mampu atau bersedia memenuhi standar. Atau dihadapkan pada 

standar yang berlawanan, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan 

pelanggan dan melayaninya dengan cepat. 

d. Gap 4 Komunikasi Pemasaran yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa 

dan komunikasi eksternal. Disini harapan pelanggan dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat oleh wakil-wakil dan iklan perusahaan. 

e. Gap 5 Pelayanan yang dirasakan yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang 

dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Perbedaan ini terjadi 

apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berbeda 

dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas jasa. 

2.3.5 Strategi Kualitas Jasa 

 Meningkatkan kualitas jasa suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang 

mudah untuk dilakukan karena hal tersebut berkaitan dengan budaya organisasi 

secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kualitas jasa, Tjiptono (2002:88) 

menyarankan perusahaan untuk : 
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1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa 
Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui posisi relatif perusahaan di mata 
pelanggan dibandingkan dengan para pesaing, sehingga perusahaan dapat 
memfokuskan upaya peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan 
tersebut. Namun perusahaan perlu memantau setiap determinan sepanjang 
waktu karena sangat mungkin prioritas pasar mengalami perubahan. 

2. Mengelola harapan pelanggan 
Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 
komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. 
Hal ini dapat menjadi boomerang bagi perusahaan. Semakin banyak janji 
yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada 
akhirnya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan 
pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu, ada satu hal yang bisa dijadikan 
pedoman, yaitu: “ Jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi 
berikan yang lebih dari yang dijanjikan.” 

3. Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa 
Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 
pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Dari sudut pandang 
perusahaan jasa, bukti kualitas jasa meliputi segala sesuatu yang 
dipandang konsumen sebagai indicator  ‘seperti apa jasa yang diberikan’ 
(pre- service expectation) dan ‘seperti apa jasa yang telah diterima’ (post-
service evaluation). Bukti-bukti kualitas jasa bisa berupa fasilitas fisik 
jasa, penampilan pemberi jasa, perlengkapan, peralatan, lokasi gedung, 
dan lain-lain. 

4. Mendidik konsumen tentang jasa 
Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 
sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang 
lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 
karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik 
konsumen dapat dilakukan dengan cara mendidik pelanggan untuk 
melakukan sendiri pelayanan tertentu, misalnya mengisi formulir 
pendaftaran; membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan jasa 
dan cara menggunakan jasa; atau menjelaskan kepada pelanggan alasan 
yang mendasari suatu kebijakan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan budaya kualitas 
Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, 
prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar dapat tercipta 
budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada 
seluruh anggota organisasi. Upaya membentuk budaya kualitas dapat 
dilakukan melalui pengembangan karyawan karena karyawan merupakan 
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asset utama perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
memuaskan pelanggan. 

6. Menciptakan automating quality 
Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 
disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun 
demikian, sebelum memutuskan melakukan otomatisasi, perusahaan perlu 
melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang 
membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan 
otomatisasi. 

7. Menindaklanjuti jasa 
Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 
perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 
menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat 
kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan 
dapat pula memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk 
berkomunikasi, baik menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 
Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu system yang 
menggunakan berbagai pendekatan riset secara sistematis untuk 
mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna 
mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan 
mencakup segala aspek, yaitu data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan 
kualitatif, internal dan eksternal. Pengembangan suatu sistem informasi 
kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. Mendengarkan 
‘suara pelanggan’ merupakan hal yang mutlak harus dilakukan perusahaan 
apapun, tidak terkecuali perusahaan kecil. Untuk memahami suara 
pelanggan tersebut diperlukan riset mengenai harapan dan persepsi, baik 
pelanggan maupun non-pelanggan. Melalui riset ini akan diperoleh 
informasi tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut 
pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. 

2.3.6 Manfaat dari Kualitas Jasa 

    Ada beberapa manfaat dari kualitas jasa antara lain: 

1. Loyalitas pelanggan yang lebih besar 

2. Pangsa pasar yang lebih besar 

3. Harga saham yang lebih tinggi 

4. Produktivitas yang lebih besar 
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2.4 KEPUASAN PELANGGAN 

2.4.1 Pengertian Kepuasan 

Menurut Tjiptono & Gregorius Chandra (2005b: 195) “kata kepuasan 

(satisfaction) berasal dari bahasa Latin “satis (artinya cukup baik, memadai) dan 

“facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya 

pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”. 

Definisi mengenai kepuasan diungkapkan oleh Kotler (1) (2002: 42) yaitu: 

“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi / kesannya terhadap kinerja (atau 

hasil) suatu produk dan harapan-harapannya”. 

2.4.2 Pengertian Pelanggan  

Pelanggan merupakan konsep utama mengenai kepuasan dan kualitas jasa. 

Dalam hal ini pelanggan memegang peranan yang penting untuk mengukur 

kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diterima. Pemahaman 

mengenai suatu pelanggan telah mengalami perkembangan dari pandangan 

tradisional ke pandangan modern. 

Definisi pelanggan dalam pandangan tradisional menurut Tjiptono 

(2002:5) yaitu :  

“Pelanggan suatu perusahaan adalah setiap orang yang membeli dan 

menggunakan produk perusahaan tersebut”. 

Sedangkan pelanggan dalam pandangan modern menurut Tjiptono 

(2002:6) yaitu : 
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“Dalam pandangan modern, konsep pelanggan mencakup pelanggan 
eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah setiap orang yang 
membeli produk dari perusahaan, sedangkan pelanggan internal adalah 
semua pihak dalam organisasi yang sama, yang menggunakan jasa suatu 
bagian/departemen tertentu (termasuk pemroses selanjutnya dalam 
produksi bertahap)”. 

 

 Dari dua definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pelanggan baik itu 

dalam artian tradisional maupun modern adalah setiap orang maupun pihak yang 

dilayani kebutuhannya oleh perusahaan, departemen maupun lembaga dan siapa 

saja dapat menjadi pelanggan.   

Beberapa pendapat mengenai pelanggan juga telah dikemukakan oleh 

beberapa penulis. Pelanggan menurut Cambridge International Dictionaries 

dalam Lupiyadi (2001:143) yaitu :  

“Pelanggan adalah seseorang yang membeli suatu barang atau jasa”.  

Sedangkan menurut Webster’s 1928 Dictionary dalam Lupiyadi (2002:143) 

definisi pelanggan yaitu :  

“Pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang 

sama untuk memenuhi apa yang diinginkan”. 

 Jadi dengan kata lain pelanggan adalah seseorang yang secara terus 

menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu barang atau mendapatkan suatu jasa dan 

membayar barang atau jasa tersebut. 
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2.4.3 Pengertian Kepuasan Pelanggan  

 Ada beberapa definisi mengenai kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Menurut Wilkie dalam Tjiptono (2005a : 349), “Kepuasan pelanggan 

sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

konsumsi suatu produk atau jasa.” 

2. Menurut Mowen dalam Tjiptono (2005a: 349), “Kepuasan pelanggan 

sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan (acquisition) dan pemakaiannya.” 

3.  Selanjutnya, Engel dalam Tjiptono (2002:24), “Kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi harapan”. 

 Sementara itu, beberapa pakar juga memberikan definisi yang lain 

mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Menurut Day dalam Tjiptono 

(2002:24) menyatakan bahwa : 

“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaiannya”. 

 Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dikemukakan suatu inti yang 

sama yaitu kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan 

harapan yang mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 
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dirasakan oleh pelanggan. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, maka pelanggan merasa tidak puas. Sebaliknya jika kinerja melebihi 

harapan, pelanggan merasa sangat puas dan senang. Formulasi yang 

dikembangkan sehubungan dengan teori di atas adalah : 

Kinerja > harapan = kepuasan 

Kinerja < harapan = kesenjangan (gap) 

Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sumber : Tjiptono (2002:25) 

Tujuan perusahaan menciptakan produk yaitu berupa barang atau jasa 

untuk ditawarkan kepada pelanggan, oleh sebab itu produk tersebut harus 

mempunyai nilai yaitu seberapa dekat dengan produk ideal yang diinginkan 

pelanggan sehingga dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan setelah 

mengkonsumsinya. 
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2.4.4 Strategi Kepuasan Pelanggan 

Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. Tjiptono (2002:160) mengemukakan beberapa strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 
 Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 
lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. 
Strategi Relationship Marketing dapat diimplementasikan dengan 
membuat daftar nama pelanggan, mencakup catatan penting lainnya 
mengenai pelanggan yang oleh perusahaan dianggap perlu dibina 
hubungan jangka panjang. Dengan tersedianya informasi semacam itu, 
maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secara 
lebih baik, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan 
sehingga terjadi pembelian ulang. 

b. Strategi superior customer service 
 Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing. Hal ini membutuhkan dana 
yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha gigih agar dapat 
tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 
memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik 
tersebut. 

c. Strategi unconditional guarantees 
 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan 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 dari sebelumnya. 

d. 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 penting 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 di dalam 
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perusahaan berhak dan wajib turut campur dalam penanganan keluhan 
terutama pihak manajemen puncak. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 
 Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, 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. 

f. Menerapkan Quality Function Development (QFD) 
 Yaitu praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan 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. 

2.4.5 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

   Kotler (2002:45) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu sebagai berikut : 

a. Sistem Keluhan dan Saran 
 Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 
menayampaikan saran, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa 
berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, 
dan lain-lain. semua informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat 
memberikan ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, 
sehingga memungkinkan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 
mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi karena metode ini 
bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap mengenai 
kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 

b. Ghost Shopping 
 Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

ke perusahaan lain atau ke perusahaan sendiri. Pembeli-pembeli misteri ini 
melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayanan. Juga melaporkan 
segala sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan mengambil keputusan oleh 
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manajemen. Bukan hanya orang-orang yang disewa untuk menjadi 
pembeli bayangan tetapi juga manajer sendiri harus turun ke lapangan, 
belanja ke toko saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini 
sangat penting karena data dan informasi yang diperoleh langsung dialami 
sendiri. 

c. Lost Customer Analysis 
 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 
itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan dan 
penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 
tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, di mana peningkatan 
customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 
pelanggannya. 

d. Survei Kepuasan Pelanggan 
 Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survai, baik survai melalui pos, telepon, maupun wawancara 
pribadi. Melalui survai, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 
umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberi tanda 
positif  bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

  Pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan secara terus menerus 

sebab keadaan pelanggan terus berubah-ubah. Hal ini bertujuan  agar perusahaan 

dapat terus mempertahankan atau meningkatkan kepuasan pelanggan dalam 

kondisi yang terus berubah. 
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2.5 MODEL KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.5.1 Kerangka Pikir  

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Landasan Teori Tujuan Perusahaan: 
Fokus kepada pelanggan 

Kepuasan pelanggan 

Umpan balik Perusahaan memberikan 
pelayanan yang optimal 

Umpan balik 

Alat analisis 

1. Uji Validitas 
2. Uji Reliabilitas 
3. Uji Asumsi Klasik 
4. Uji Regresi Linier 

Berganda 
5. Uji F 
6. Uji t 

Variabel yang diteliti : 

• Bukti fisik 
• Keandalan 
• Daya tanggap 
• Jaminan 
• Empati 

Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa pelayanan : 

1. Positif = jika apa yang diterima pelanggan sesuai atau melebihi harapan 
2. Negatif= jika apa yang diterima pelanggan tidak sesuai dengan harapan 

Pelanggan tidak puas Pelanggan puas 
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Keterangan :  

 Berdasarkan latar belakang perusahaan yang menerapkan pemasaran yang 

berorientasi pada konsumen dengan ditunjang beberapa teori yang ada, maka 

pemasaran yang lebih mengedepankan pelayanan yang optimal kepada konsumen 

dapat mewujudkan kepuasan pada diri konsumen.  

   Variabel  yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas jasa 

dan kepuasan konsumen dilakukan dengan metode kualitatif yang menganalisis 

lima dimensi kualitas jasa yaitu variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati sedangkan alat analisisnya (metode kuantitatif) menggunakan 

uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, dan 

uji t. Kemudian dari hasil yang menunjukkan apakah konsumen sudah merasa 

puas atau belum, yaitu apakah kinerja yang diberikan perusahaan sudah melebihi 

atau kurang dari harapan konsumen. 

   Sehingga hasil dari kualitas pelayanan tersebut menghasilkan kepuasan 

atau ketidakpuasan konsumen yang akan secara langsung akan menjadi umpan 

balik (Feed Back)  bagi perusahaan sebagai bukti dari keberhasilan atau kegagalan 

atas tujuan yang ditetapkan. Hasil tersebut juga dapat menjadi masukan bagi 

konsumen yang sudah merasa puas untuk mengulangi pengalamannya. 

2.5.2 Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis sangat berguna dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, 

rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
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Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada 

teori yang relevan saja, belum diperoleh dari hasil pengumpulan data. Menurut 

Effendi dalam buku Singarimbun dan Effendi (1995:43) : 

 “Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa 

ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori.” 

Model hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Gambar 2.4 

Model Hipotesis           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSI KUALITAS JASA 

Bukti Fisik (X1) 

Keandalan (X2) 

Daya Tanggap (X3) 

Jaminan (X4) 

Empati (X5) 

Kepuasan Pelanggan 
(Y) 
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Keterangan: 

  Pengaruh secara simultan 

  Pengaruh secara parsial 

                        Pengaruh secara dominan 

 Sebagaimana rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari dimensi kualitas 

pelayanan (X) yang terdiri dari variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari dimensi kualitas 

pelayanan (X) yang terdiri dari variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun. 

3. Diduga variabel empati yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun. 
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