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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Nama 

Peneliti 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. Pengaruh Kualitas 

Pelayanan 

terhadap Kepuasan 

Konsumen pada 

Hotel Wisata Tidar 

Malang (2010 

Reza Yulian 

Anggoro 

 Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik non 

probability 

sampling 

dengan cara 

accidental 

sampling 

 Jumlah sampel 

98 responden. 

Populasi 4.175 

(4.175:42,75 = 

97,6608)  

 Alat analisis : 

 Uji Instrumen : 

- Uji Validitas 

- Uji Reliabilitas 

 Uji Asumsi 

klasik 

- Multi 

  kolinieritas 

     - Hetero 

       skedastisitas  

 Uji Hipotesis 

- Uji F 

- Uji T 

- Standarized 

  Coefficient (β) 

 

Uji Instrumen 

- Sig < 0,05 →  

  0,000 < 0,05 (valid) 

- Alpha > 0,6 (reliabel) 

X1 = 0,9374; X2 = 0,9254 

X3 = 0,9493; X4 = 0,8458 

X5 = 0,9338  

Uji Asumsi Klasik 

- VIF : 

X1 = 3,285 ; X2 = 2,877 

X3 = 3,111 ; X4 = 2,322 

X5 = 4,109  

(multikolinieritas) 

- Sig > 0,05 

X1 = 0,816 ; X2 = 0,810 

X3 = 0,763 ; X4 = 0,928 

X5 = 4,109  

(heteroskedastisitas) 

Uji F (berpengaruh) 

- F Hitung  > F tabel 

- Sig : 152,670 > 2,29 

  Sig 0,000 > 0,05 

Uji T > 1,980  

X1 = 3,100 ; X2 = 3,598 

X3 = 3,226 ; X4 = 3,782 

X5 = 4,172 (T-Tabel) 

X1 = 0,003 ; X2 = 0,001 

X3 = 0,002 ; X4 = 0,000 

X5 = 0,000 (Signifikansi) 

Uji dominan berdasarkan T 

hitung → X5 = 4,172  

(bukti fisik) 
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Lanjutan tabel 2.1 

No. Judul Nama 

Peneliti 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

2. Pengaruh Dimensi 

Kualitas Jasa 

Pelayanan 

terhadap Kepuasan 

Pasien Rawat Inap  

(Studi pada Rumah 

Sakit Ibu dan Anak 

Mutiara Bunda 

Malang) (2010) 

Arif Yanuar 

Marbon 

 Pengambilan 

sampel 

menggunakan 

teknik non 

probability 

sampling 

dengan cara 

purposive 

sampling 

 Jumlah sampel 

60 → 70 

responden.  

 Alat analisis : 

 Uji Instrumen : 

- Uji Validitas 

- Uji Reliabilitas 

 Uji Asumsi 

klasik 

- Normalitas 

- Multi 

  kolinieritas 

     - Hetero 

       skedastisitas  

 Regresi 

Berganda 

 Uji Hipotesis 

- Uji F 

- Uji T 

- Standarized 

  Coefficient (β) 

 

Uji F hitung > F tabel 

46,761 > 2,35832 

0,000 < 0,05 

 

T hitung > T tabel 

X1 = 4,583 ; X2 = 2,272 

X3 = 2,206 ; X4 = 2,116 

X5 = 2,372  > 1,9944 

 

X1 = 0,000 ; X2 = 0,026 

X3 = 0,031 ; X4 = 0,038 

X5 = 0,021 < 0,05 

 

Uji dominan → X1 = 4,583 

(bukti fisik) 

Sumber : Skripsi Manajemen 

2.2 Pemasaran  

2.2.1 Pengertian Pemasaran 

 “Pemasaran terdiri atas semua aktivitas yang dirancang untuk 

menghasilkan dan memfasilitasi setiap pertukaran yang dimaksudkan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keingingan konsumen” (Kotler, 1972 dalam Tjiptono 

2004 : 2). 
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 “Marketing has been defined as the business as buying and selling and as 

including those business activities involved in the flow of good and services 

between producers and consumers”. Marketing didefinisikan sebagai kegiatan 

membeli dan menjual, dan termasuk didalamnya kegiatan menyalurkan barang 

dan jasa antara produsen dan konsumen, marketing terdiri dari kegiatan-kegiatan 

penciptaan kegunaan tempat, waktu dan pemilikan (Paul D. Converse, Harvey and 

Robert V. Mitchell dalam Alma, 2004 : 2). 

2.2.2 Konsep Pemasaran 

 Pada umumnya setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi 

pemasaran yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar 

dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen, lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal perusahaan (Tjiptono 2004 : 3).  

Perkembangan konsep pemasaran antara lain sebagai berikut : 

1. Konsep produksi 

Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 

produksi/operasi (internal). Asumsi yang diyakini adalah pelanggan hanya 

akan membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. Dengan 

demikian, kegiatan organisasi harus difokuskan pada efisiensi biaya 

(produksi) dan ketersediaan produk (distribusi) agar perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan. 

2. Konsep produk  

Dalam konsep ini, pemasar beranggapan bahwa pelanggan lebih 

menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur (features), 

atau penampilan superior. Konsekuensinya, pencapaian tujuan bisnis 

perusahaan dilakukan melalui inovasi produk, riset dan pengembangan, dan 

pengendalian kualitas secara berkesinambungan.  

3. Konsep penjualan 

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan 

(internal), di mana pemasar beranggapan bahwa pelanggan harus dipengaruhi 

(bila perlu dibujuk) agar penjualan dapat meningkat. Sehingga, tercapai laba 

maksimum sebagaimana menjadi tujuan perusahaan. Dengan demikian, fokus 
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kegiatan pemasaran adalah usaha-usaha memperbaiki teknik-teknik penjualan 

dan kegiatan promosi secara intensif dan agresif agar mampu mempengaruhi 

dan membujuk pelanggan untuk membeli, sehingga pada gilirannya penjualan 

dapat meningkat. 

4. Konsep pemasaran 

Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan 

internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan 

eksternal), dengan anggapan bahwa pelanggan hanya akan bersedia membeli 

produk-produk yang mampu memenuhi kebutuban dan keinginannya serta 

memberikan kepuasan. Implikasinya, fokus aktivitas pemasaran dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan adalah berusaha memuaskan pelanggan 

melalui pemahaman perilaku pelanggan secara menyeluruh yang dijabarkan 

dalam kegiatan pemasaran yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan 

fungsional lainnya (seperti produksi/ operasi, keuangan, personalia, riset dan 

pengembangan, dan lain-lain) secara lebih efektif dan efisien dibandingkan 

para pesaing. Perbandingan antara konsep pemasaran dengan konsep produksi 

dan konsep penjualan tersaji dalam gambar 2.1. 

5. Konsep pemasaran sosial 

Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa pelanggan hanya 

bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan sosial 

pelanggan. Tujuan aktivtas pemasaran adalah berusaha memenuhi kebutuhan 

masyarakat, sekaligus memperbaiki hubungan antara produsen dan 

masyarakat demi peningkatan kesejahteraan pihak-pihak terkait. 

 

Tabel 2.2 

Perkembangan Konsep Pemasaran 

Konsep Fokus Anggapan 

Produksi Penekanan biaya 

produksi dan 

pengingkatan 

ketersediaan produk 

Harga murah dan distribusi intensif 

merupakan dasar pertimbangan utama 

pembelian 

Produk Inovasi produk Karakteristik, kinerja dan kualitas 

superior merupakan pertimbangan 

utama pelanggan dalam melakukan 

pembelian 

Penjualan Peningkatan penjualan Usaha-usaha penjualan dan promosi 

harus lebih aktif dan agresif dalam 

rangka mempengaruhi pelanggan agar 

melakukan pembelian 

Pemasaran Kepuasan pelanggan Pembelian dan pembelian ulang akan 

dilakukan apabila pelanggan 

(individual) mendapatkan kepuasan 

dalam pembelian 

Pemasaran Sosial Kepuasan pelanggan dan 

kesejahteraan masyarakat 

Pembelian dan pembelian ulang akan 

dilakukan apabila pelanggan (individu 

dan sosial) mendapatkan kepuasan 

dalam pembelian 
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Gambar 2.1 

Perbandingan antara Konsep Produksi, Penjualan, dan Pemasaran 
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KONSEP PEMASARAN 

 

 
 

Sumber: Doyle, P. (1994) dalam Tjiptono (2004 : 5) 

 

 

 

2.2.3 Manajemen Pemasaran 

 Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisis, merencanakan, 

mengimplementasi dan mengawasi segala kegiatan (program), guna memperoleh 

tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dalan rangka 

mencapai tujuan organisasi (Philip Kotler and Amstrong dalam Alma, 2004 : 

130). 
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 Kemudian Stanton (dalam Alma, 2004 : 131) mengemukakan pengertian 

manajemen pemasaran yaitu : Marketing management is the marketing concept in 

action yang mempunyai implikasi  : 

a. Kegiatan pemasaran pada sebuah perusahaan harus dikoordinasi dan 

dikelola sebaik-baiknya 

b. Manajer pemasaran harus memainkan peranan penting dalam perencanaan 

perusahaan 

Karakteristik dari marketing : 

1. Emphasis is on customer‟s want (menekankan pada apa yang diinginkan 

oleh konsumen). 

2. Company first determines what the customer want and then figures how to 

make and deliver a product to satisfy those wants (perusahaan mula-mula 

meneliti apa keinginan konsumen, kemudian merancang bagaimana 

membuat produk tersebut agar memuaskan selera pelanggan) 

3. Management is profit oriented (manajemen berorientasi pada profit dalam 

arti laba total bukan laba per unit barang) 

4. Planning is long run oriented in terms of new product, tomorrow markets, 

and future growth (rencana dibuat jangka panjang, dalam arti memikirkan 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. 
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Berikut ini alur kegiatan manajemen pemasaran : 

Gambar 2.2   

Alur kegiatan manajemen pemasaran 

 

 

 

 

 

Alma (2004 : 131) 

 

Untuk keberhasilan manajemen pemasaran pada sebuah pemasaran maka 

diperlukan masukan. Masukan ini misalnya berasal dari informasi kegiatan yang 

berjalan di lapangan. Misalnya, barang merek X kurang laku, ternyata harganya 

lebih tinggi dari pesaing. Ini adalah masukan dari informasi yang harus diproses.  

Setelah diadakan analisis dari sumber informasi lainnya, akhirnya muncullah 

output atau keluaran yaitu berupa suatu keputusan atau kebijakan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Setelah keputusan telah diambil dan 

dilaksanakan, ditunggu bagaimana hasil pelaksanaannya. Inilah yang disebut feed 

back (umpan balik) yang sangat berguna bagi manajemen untuk memperbaiki 

kebijaksanaan lebih lanjut.  

 

2.3 Perilaku Konsumen Jasa 

Dorongan untuk membeli 

Dalam keseharian kehidupannya, konsumen selalu berbelanja apa saja yang ia 

butuhkan, mulai dari komoditi yang sangat diperlukan sampai ke barang/jasa yang 

inputs processing outputs objective 

masukan keluaran tujuan proses 

feedback 

Umpan balik 
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sebenarnya kurang diperlukan tetapi dibeli/dikonsumsi juga. Semua perilaku ini 

tentu ada mempengaruhinya baik secara rasional maupun emosional (Alma, 2004 

: 96).  

Berikut ini bagan proses konsumsi jasa : 

Gambar 2.3  

Bagan Proses Konsumsi Jasa 

 

Sumber : Nirwana (2004:23) 
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Motif-motif pembelian menurut Alma (2004 : 97) : 

a. Primary buying motive, yaitu motif membeli yang sebenarnya 

b. Selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang berdasarkan 

rasio 

c. Patronage buying motive, yaitu sama seperti selective buying motive yang 

ditujukan ke tempat atau toko tertentu. 

 

2.4 Jasa dan Pemasaran Jasa 

2.4.1  Pengertian Jasa 

Menurut Payne (2001 : 8) jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki 

beberapa unsur ketakberwujudan (intangibility) yang berhubungan dengannya, 

yang melibatkan beberapa interaksi dengan pelanggan atau dengan properti dalam 

kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi 

mungkin saja terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak 

berkaitan dengan produk fisik. 

Menurut Lehtinen (1983) dalam Lupiyoadi (2006:5) : “A service is an 

activating or a series of activities which take place in interactions with a contact 

person or physical machine and which provides customer satisfaction”. 

Jasa adalah sebuah aktivitas atau serangkaian aktivitas yang terwujud dalam 

interaksi dengan penyedia jasa atau alat fisik yang menghasilkan kepuasan 

konsumen.   

Menurut R.G Mudrick yang dikutip Yazid (2005:3) barang adalah suatu 

obyek yang tangible yang dapat diciptakan dan dijual atau digunakan setelah 

selang waktu tertentu. Jasa adalah intangible (seperti kenyamanan, hiburan, 
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kecepatan, kesenangan dan kesehatan) dan perishable (jasa tidak mungkin 

disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau dikonsumsi pada saat 

diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara simultan.” 

Kemudian menurut Kotler (2002:486) jasa adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain,yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Ada 

beberapa hal yang membedakan antara pemasaran produk dengan jasa, menurut 

Payne (2001 : 10) yaitu:  

a. Tidak berwujud  

Produk perusahaan yang bersifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat, 

dirasa, diraba, didengar dan dicium sebelum ada transaksi pembelian. Sifat 

dan kualitas dari jasa tidak dapat dievaluasi meskipun manfaatnya dapat 

dirasakan. 

b. Tidak terpisahkan 

Penjualan jasa memerlukan kontak langsung dengan pelanggan dan jasa 

pelayanan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, serta 

produksi dan pengkonsumsiannya terjadi pada saat yang bersamaan. 

c. Tidak tahan lama. 

Maksud tidak tahan lama adalah jasa tidak dapat disimpan untuk 

persediaan seperti halnya produk fisik. Jasa akan mempunyai suatu nilai di 

saat pembeli jasa itu membutuhkan pelayanan. Oleh sebab itu permintaan 

jasa seringkali berfluktuasi. 

d. Keragaman 

Jasa memiliki sifat keragaman, yaitu tergantung pada siapa yang 

menyediakannya, kapan waktu pelayanannya dan di mana tempat 

diberikannya layanan jasa tersebut. 

 

 

2.4.2  Pemasaran Jasa 

Pemasaran merupakan penghubung antara organisasi dengan pelanggannya. 

Peran penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan 

kepada pelanggan. Keterlibatan semua pihak, dari manajemen puncak hingga 

karyawan non-manajerial, dalam merumuskan atau mendukung pelaksanaan 
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pemasaran yang berorientasi kepada pelanggan merupakan hal yang tidak bisa 

ditawar-tawar lagi, alasannya menurut Yazid (2005:14) yaitu meliputi: 

1. Mencakup perumusan upaya-upaya strategik yang dilakukan oleh 

manajemen puncak. 

2. Merupakan fungsi dari sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen 

tingkat bawah (seperti kebijakan produk, penetapan harga, cara 

penyampaian jasa, atau upaya-upaya komunikasi yang lain). 

3. Juga merupakan sarana bagi upaya untuk menjadikan keseluruhan bagian 

organisasi berorientasi kepada pelanggan. 

 

Pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi juga 

pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Selanjutnya penjabaran dari aspek-

aspek tersebut dapat digambarkan menjadi sebuah sistem yang saling berkaitan 

dalam pemasaran jasa sebagai berikut: 

Gambar 2.4  

Tiga Jenis Pemasaran dalam Dunia Jasa 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Alma (2003:23) 

 

Dari gambar 2.4. dapat dijelaskan bahwa pemasaran jasa tidak hanya 

membutuhkan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal dan pemasaran 

Perusahaan 

Karyawan Pelanggan  

Pemasaran  

Internal  
Pemasaran 

Eksternal  

Pemasaran interaktif  
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interaktif. Kegiatan-kegiatan pemasaran tersebut didalamnya meliputi beberapa 

hubungan yang dapat dijelaskan yaitu : 

1. Pemasaran Eksternal 

Pemasaran yang menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan 

perusahaan untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan dan 

mempromosikan jasa itu ke pelanggan. 

2. Pemasaran Internal 

Pemasaran yang menggambarkan tugas yang dilakukan perusahaan untuk 

melatih dan memotivasi karyawan agar melayani pelanggan dengan baik. 

Aspek ini dapat membangkitkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, loyalitas 

dan rasa “memiliki” setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya 

dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang 

dilayani. 

3. Pemasaran Interaktif 

Pemasaran yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dan karyawan, 

dimana dalam hal ini keahlian karyawan dalam menangani hubungan dengan 

pelanggan sangat penting. Sebab dalam pemasaran jasa mutu pelayanan 

ditentukan oleh yang melakukan pelayanan. 

2.4.3  Karakteristik Jasa 

Menurut Alma (2004:244) ada delapan karakterisitik pokok pada jasa yang 

membedakannya dengan barang. Kedelapan karakteristik tersebut antara lain: 

1. Pembelian jasa, sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. 

2. Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat 

berwujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, memiliki berat, ukuran, dan lain-

lain. 

3. Barang bersifat tahan lama. Tetapi jasa tidak. Jasa dibeli dan dikonsumsi 

pada waktu yang sama. 
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4. Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. 

5. Ramalan permintaan dalam marketing jasa untuk menghadapi masa-masa 

puncak, dan dilatih tenaga khusus. 

6. Adanya masa puncak yang sangat padat, merupakan masalah tersendiri 

bagi marketing jasa. Pada masa puncak ada kemungkinan layanan yang 

diberikan oleh produsen sangat minim. 

7. Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia. 

8. Distribusinya bersifat langsung dari produsen ke pelanggan. 

 

Menurut Tjiptono (1997 : 136-137) karakteristik jasa yaitu terdiri dari: 

1. Intangibility : 

Jasa berbeda dengan barang jika barang merupakan suatu obyek 

alat/benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja/performance/usaha. 

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

dimiliki. Meskipun sebagian besar jasa dapat berkaitan dan didukung oleh 

produk fisik. Esensi apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang 

diberikan produsen kepadanya. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa di lain pihak, umumnya dijual terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia 

jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Kedua 

pihak mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. Dalam hubungan penyedia 

jasa dan pelanggan ini efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

merupakan unsur penting. 

3. Variability : 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

4. Perishability : 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Kursi kereta api yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni atau jam 

tertantu tanpa pasien di tempat praktik seorang dokter akan berlalu/hilang 

begitu saja karena tidak dapat disimpan untuk dipergunakan di waktu yang 

lain. Bila permintaan berfluktuasi, berbagai permasalahan muncul 

berkaitan dengan kapasitas menganggur (saat permintaan sepi) dan 

pelanggan tidak terlayani dengan risiko mereka kecewa/beralih ke 

penyedia jasa lainnya (saat permintaan puncak). 

 

Sedangkan karakteristik jasa menurut Kotler (2002:488) yaitu meliputi: 

a. Tidak berwujud (intangibility) 

Dimana produk jasa itu tidak dapat diraba,dilihat,dirasa,didengar,atau 

dicium sebelum jasa itu dibeli atau dikonsumsi. 
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b. Tidak terpisahkan(inseparability) 

Jasa dalam arti ini tidak dapat dipisahkan dari penjual.Dimana jasa harus 

dijual terlebih dahulu,baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi dalam 

waktu yang sama. 

c.  Bervariasi(variability) 

Karena tergantung kepada siapa yang memberikan dan kapan serta 

dimana jasa itu diberikan,jasa sangat bervariasi. 

d. Mudah lenyap(perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan,atau dengan kata lain kualitas jasa tidak bertahan tetapi sesuai 

dengan saat itu. 

 

Menurut Tjiptono (1997:136) konsep intangible pada jasa memiliki dua 

pengertian yaitu: 

1.  sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa 

2.  sesuatu yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan,diformulasikan,atau 

dipahami secara rohaniah. 

 Sedangkan menurut Tjiptono (2004:22) selain keempat karakteristik jasa 

yang diungkapkan Kotler yaitu: intagibility, inseparability, variability, dan 

perishability karakteristik yang lainnya yaitu: 

Lack of ownership:”merupakan perbedaan dasar diantara jasa dan barang.Pada 

pembelian barang, pelanggan memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat 

produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi,menyimpan,atau menjualnya. 

Di lain pihak,pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses 

personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas”. 

 Dari beberapa karakteristik jasa yang disebutkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa jasa mempunyai karakteristik (intagibility, inseparability, 

variability, dan lack of ownership) yang berbeda dengan barang(tangible goods). 
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2.4.4  Klasifikasi Jasa 

Sebagai akibat dari bauran barang-jasa yang berbeda-beda, akan sangat 

sulit untuk mengelompokkan jasa kecuali dengan pembedaan lebih lanjut. Namun 

demikian Payne (2001:12) mengelompokkan jasa kedalam empat kategori: 

a. Jasa yang berpangkal pada manusia dan service yang berpangkal pada 

peralatan 

- Jasa yang berpangkal pada manusia yang dimaksud adalah service yang 

melibatkan para tenaga profesional serta tidak melibatkan para tenaga 

profesional. 

- Jasa yang berpangkal pada peralatan maksudnya adalah service yang 

memerlukan peralatan canggih atau otomatis dan yang tidak memerlukan 

peralatan canggih atau otomatis. 

b. Jasa ditinjau dari perlu atau tidaknya atas kehadiran pelanggan dalam 

pelaksanaan jasa. 

c. Jasa ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan perorangan 

maupun kebutuhan bisnis. Penyedia jasa biasanya mengembangkan program 

pemasaran yang berbeda untuk pasar perorangan dan bisnis. 

d. Jasa ditinjau dari segi tujuannya (laba dan nirlaba) dan kepemilikan (swasta 

atau masyarakat). 

 

Klasifikasi jasa menurut Tjiptono (2008:9) yaitu: 

1. Berdasarkan Segmen Pasar: 

- Jasa/layanan yang ditujukan pada pelanggan akhir (biro jodoh, taksi, 

asuransi jiwa) 

- Jasa/layanan bagi pelanggan organisasional (biro periklanan, jasa 

konsultasi, manajemen) 

2. Berdasarkan Tingkat keberwujudan: 

 Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

pelanggan. Jasa/layanan dapat dipilah menjadi tiga macam yaitu: 

a. Rented-goods services 

 Pelanggan menyewa dan menggunakan produk tertentu berdasarkan tarif 

yang disepakati selama jangka waktu spesifik. Pelanggan hanya dapat 

menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap di tangan 

pihak perusahaan yang bersangkutan. Contoh persewaan VCD/DVD. 

b. Owned-goods services 

 Pada tipe ini produk-produk yang dimiliki pelanggan direparasi, 

dikembangkan/atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau dipelihara/dirawat 

oleh perusahaan jasa. Misalnya jasa reparasi, pencucian pakaian. 

c. Non-goods services 

 Karakteristik khusus pada jenis ini adalah layanan personal bersifat 

intangible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada pelanggan. 

Misalnya sopir, dosen, tutor. 
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3. Berdasarkan Keterampilan penyedia jasa/layanan: 

- Professional services, misal : notaris, konsultan manajemen 

- Non-professional services, misal tukang parkir, tukang pos 

4. Berdasarkan Tujuan organisasi jasa: 

-  Profit services, misal : jasa penerbangan, bank 

-  Non profit services, misal : yayasan, panti asuhan 

5. Berdasarkan Tingkat regulasi: 

- Regulated services, misal : rumah sakit, asuransi 

- Non regulated services, misal : jasa makelar, katering 

6. Berdasarkan Tingkat intensitas karyawan: 

- Equipment based services, misal: layanan ATM, SLI 

- People based services 

7. Berdasarkan Tingkat kontak penyedia layanan dengan pelanggan: 

-  High contact services, misal: dokter, penata rambut 

-  Low contact services, misal: bioskop, pasar swalayan 

 

2.5  Kualitas Jasa 

2.5.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Para ahli pemasaran jasa menyatakan bahwa :”In the „age of customer‟ 

delivering quality service is considered an essensial strategi for success and 

survival in today‟s competitive environment” (Dawkins and Reichheld, 1990, 

Parasuraman et al, 1985;  Reichheld and Sesser, 1990; Zeithaml et al, 1990 dalam 

Sachdev and Verma et al,2004 ) yang dapat diartikan sebagai pada “masa 

pelanggan” seperti sekarang, memberikan kualitas jasa disadari sebagai strategi 

yang penting bagi perusahaan untuk sukses dan bertahan dalam lingkungan yang 

kompetitif saat ini. 

Menurut Nirwana (2004:26) menyatakan bahwa kualitas jasa adalah : 

Jarak atau selisih yang diterima antara kenyataan atau kelayakan produk jasa yang 

telah diterima dengan keinginan terhadap produk jasa yang bersangkutan, 

merupakan tempat penilaian terhadap produk tersebut. Jika antara hasrat atau 

keinginan produk jasa yang ada di benak pelanggan dan kenyataan produk jasa 

yang telah diterima tidak begitu berbeda atau mendekati dengan apa yang 
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dikehendaki oleh pelanggan,maka produk tersebut memiliki toleransi untuk 

dikonsumsi oleh pelanggan tersebut.Sebaliknya,jika terjadi kesenjangan yang 

besar antara hasrat jasa yang dikehendaki dengan produk jasa yang 

diterima,produk tersebut memiliki nilai toleransi yang rendah,atau kurang 

mendapat tempat di benak pelanggan. 

Kemudian dikatakan oleh Parasuraman et al (1985) dalam Sachdev and 

Verma et al (2004) bahwa: “ Service quality as the degree and direction of 

discrepancy between consumer perception and expectation in terms of different 

but relatively important dimensions of the service quality, which can affect their 

future behaviour”.  

Kualitas jasa didefinisikan sebagai derajat, ukuran, jarak antara persepsi 

dan harapan konsumen yang dinilai dari beberapa dimensi kualitas jasa yang 

penting, yang akan mempengaruhi perilaku mereka di masa yang akan datang. 

Selanjutnya, Tjiptono (2004:259) menyatakan bahwa: 

“Pada prinsipnya, definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan,serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.” 

2.5.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut Tjiptono (2004:260) kualitas pelayanan jasa dipengaruhi dua 

variabel yaitu: jasa yang dirasakan ( Perceived Service ), dan jasa yang diharapkan 

(Expected Service). Bila jasa yang dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, 

maka pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. 

Dan sebaliknya bila jasa yang dirasakan lebih besar dari pada yang diharapkan, 

maka ada kemungkinan para pelanggan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi. 
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PZB (Parasuraman, Zeithamel, Berry) (1988) dalam Sachdev and Verma et 

al (2004) mengemukakan definisi dari dimensi kualitas jasa, yaitu: 

- Tangibles : Physical facilities, equipment, and appearance of personnel. 

- Reliability : Ability to perform the promised service dependably and 

accurately. 

- Responsiveness : Willingness to help customers and prompt service. 

- Assurance : Knowledge and courtesy of employees and their ability to inspire 

trust and confidence. 

- Empathy: caring, individualized attention the firm provides its customers. 

 

Diartikan dalam Adrian Payne (2001:275) yang menyatakan bahwa 

terdapat lima aspek kunci dalam mengidentifikasi suatu kualitas jasa, terdiri dari: 

a. Faktor fisik (tangibles) - fasilitas fisik,perlengkapan,penampilan personil. 

b. Kehandalan (reliability) - kemampuan melakukan layanan atau jasa yang 

diharapkan secara meyakinkan,akurat dan konsisten. 

c. Daya Tanggap-kemauan untuk memberikan layanan cepat dan membantu 

pelanggan. 

d. Jaminan-pengetahuan, sopan santun dan kemampuan karyawan dalam 

menyampaikan kepastian dan kepercayaan. 

e. Empati-perhatian individual pada pelanggan. 

 

Kemudian penjelasan secara lebih terperinci dari lima elemen kualitas jasa 

yang dijelaskan oleh para ahli, dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tangibles (bukti fisik) 

Menurut Tjiptono (2008:95): “Bukti fisik Yaitu berupa penampilan fisik 

fasilitas layanan, peralatan, SDM dan materi komunikasi perusahaan.” 

Menurut Adrian Payne dalam Nirwana, (2004:29): “Dimana kemampuan 

perusahaan di dalam menunjukkan eksisitensi dirinya,misalnya dalam hal ini 

gedung,fasilitas teknologi, penampilan karyawannya, dan sebagainya, lebih 

menekankan pada bukti secara fisik,atau dapat diraba keberadaanya.” 

Dari pendapat pakar di atas bukti fisik dapat disimpulkan merupakan 

serangkaian fasilitas fisik yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk 
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mendukung penyampaian jasa kepada pelanggan seperti misalnya gedung, 

peralatan, perlengkapan, teknologi dan sebagainya.  

2. Reliability (kehandalan) 

Menurut Tjiptono (2008:95): “Kehandalan yaitu kemampuan perusahaan 

untuk menyampaikan layanan  yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali.” 

Menurut Adrian Payne dalam Nirwana (2004:29): “Merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang 

dijanjikan kepada pelanggan. Hal ini dapat berupa adanya perbaikan kinerja yang 

sesuai dengan harapan pelanggan.”  

Dapat disimpulkan kehandalan merupakan suatu kemampuan dari 

perusahaan utamanya dalam hal ini karyawan yang memberikan pelayanan kepada 

pelanggan yang tercermin dalam kesesuaian wujud pelayanan dengan janji yang 

diberikan kepada konsumen/pelanggan. 

3. Responsiveness (daya tanggap) 

Menurut Tjiptono (2008:95) : “Daya tanggap yaitu berkenaan dengan 

kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan 

merespons permintaan mereka dengan segera.” 

Menurut Adrian Payne dalam Nirwana (2004:29): “Daya tanggap yang 

dimiliki oleh karyawan dan pimpinan perusahaan.dimana Perusahaan harus 

menunjukkan kemampuannya dalam memberikan palayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan jika pelanggan sedang memerlukan jasa yang dimaksudkan.” 

Jadi daya tanggap merupakan kemampuan orang-orang yang ada didalam 

perusahaan yaitu kemampuan untuk menampilkan kecepatan dan respon yang 
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baik serta juga ketepatan sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama untuk 

mendapatkan layanan. 

4. Assurance (jaminan dan kepastian) 

Menurut Tjiptono (2008:95): “Jaminan atau Kepastian yaitu berkenaan 

dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam 

menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan pelanggan (confidence).”  

Menurut Adrian Payne dalam Nirwana (2004:29): “Hal ini berkaitan 

dengan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam menumbuhkan rasa 

kepercayaan dari pelanggannya pada perusahaan. Di dalamnya terdapat unsur 

etika karyawan, kredibilitas karyawan, rasa aman dari pelanggan, dan unsur etika 

yang dimiliki karyawan.” 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas jaminan adalah perwujudan 

perusahaan kepada pelanggan dalam bentuk karyawan yang dapat menumbuhkan 

kepercayaan dan keyakinan pelanggan kepada perusahaan lewat layanan yang 

mereka berikan.  

5. Empathy (perhatian) 

Menurut Tjiptono (2008:95): “Perhatian yaitu bahwa perusahaan 

memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan 

pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman”  

Menurut Adrian Payne dalam Nirwana (2004:29) : “Merupakan pemberian 

perhatian yang bersifat individu kepada pelanggan dari perusahaan. Hal ini 

dimaksudkan agar pihak perusahaan dapat memahami lebih jauh tentang 

keinginan dan kebutuhan pelanggannya.” 
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Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan Perhatian adalah suatu 

bentuk timbal balik dari perusahaan kepada pelanggan yaitu dengan 

memperhatikan pelanggan secara khusus agar lebih dapat mengetahui masalah 

pelanggan secara lebih mendalam. 

Selanjutnya menurut Tjiptono (2004:261) mengemukakan enam kriteria suatu 

kualitas jasa dipesepsikan baik oleh pelanggan atau pelanggan yang terdiri dari : 

a. professionalism and skill 

pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa,karyawan ,sistem operasional dan 

sumber daya fisik,memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk memecahkan masalah mereka secara profesional. 

b. attitudes and behavior 

pelanggan  merasa bahwa karyawan jasa menaruh perhatian besar pada 

mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka dengan 

spontan dan ramah. 

c. accessibility and flexibility 

pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karyawan, dan 

sistem operasionalnya, dirancang dan diopersikan sedemikian rupa sehingga 

pelanggan dapat mengakses jasa tersebut dengan mudah. 

d. reliability and trustwothness 

pelanggan memahami bahwa apa pun yang terjadi atau telah 

disepakati,mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta karyawan dan 

sistemnya dalam memenuhi janji dan melakukan segala sesuatu dengan 

mengutamakan kepentingan pelanggan. 

e. recovery 

pelanggan menyadari bahwa bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan 

tidak dapat diprediksi,maka penyadia jasa akan segera mengambil tindakan 

untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang tepat. 

f. reputation and credibility 

pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dsan 

memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. 

  

Dari beberapa penjelasan mengenai dimensi kualitas jasa yang disebutkan 

diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dimensi kualitas jasa adalah 

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan yang didukung dari faktor internal 

perusahaan seperti fasilitas penunjang operasional perusahaan,kemampuan 

maupun kesopanan dari karyawan penyedia jasa dalam memberikan layanan 



35 

 

 

 

kepada pelanggannya, rasa empati perusahaan terhadap pelanggan, serta rasa 

aman dan jaminan kepada pelanggan pasca pembelian maupun waktu 

mengkonsumsi jasa tersebut. 

 

2.5.3.Model kualitas jasa 

 Faktor yang menentukan kualitas jasa adalah bagaimana perusahaan jasa 

mampu menyampaikan layanan yang sesuai terhadap harapan pelanggan atau 

bahkan melebihinya. Namun untuk memenuhi harapan pelanggan dengan pemasar 

atau perusahaan jasa tidaklah mudah karena banyaknya kesenjangan-kesenjangan 

(Gap) diantara pelanggan dan penyedia jasa.Model kualitas jasa digambarkan 

seperti berikut: 

 Tjiptono (2002:146) mengidentifikasikan 5 gap yang menyebabkan 

kegagalan penyampaian jasa yaitu sebagai berikut: 

a. Gap 1,gap harapan pelanggan dan persepsi manajemen 

Dimana dalam kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu 

dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan pelanggan secara tepat. 

b. Gap 2,gap antara persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan dan 

spesifikasi kualitas jasa 

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja yang jelas. 

c. Gap 3,gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini,misalnya karyawan kurang 

terlatih(belum menguasai tugasnya),beban kerja melampaui batas,tidak dapat 
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memenuhi standar kinerja,atau bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja 

yang ditetapkan. 

d. Gap 4,gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan. 

e. Gap 5,gap antara jasa yang dirasakan dengan jasa yang diharapkan 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja/prestasi perusahaan 

dengan cara yang berlainan,atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut. 

Gambar 2.5 

Model Kualitas Jasa (Gap Model) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (2002 : 147)  
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Tjiptono (1997 : 22) memberikan suatu kerangka yang komprehensif dan 

berurut untuk menghilangkan kesenjangan satu hingga empat, antara lain: 

a. Langkah pertama, menumbuhkan kepemimpinan yang efektif, karena 

kepemimpinan merupakan motor penggerak. 

b. Langkah kedua, membangun sistem informasi layanan. Sistem informasi 

dan layanan ini menyediakan data-data dan informasi yang relevan dan 

tepat waktu untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan. 

c. Langkah ketiga, merumuskan strategi layanan. Strategi layanan bagi 

perusahaan merupakan semacam perekat sumber daya manusia, sehingga 

mereka dapat bergerak bersama-sama ke arah tujuan yang sama, yaitu 

memberikan kualitas pelayanan. 

d. Langkah keempat, menetapkan strategi layanan. Melalui struktur 

organisasi yang dapat menjadi media bagi perusahaan untuk selalu 

melakukan penyempurnaan-penyempurnaan mutu pelayanan. Teknologi 

untuk memperbaiki metode kerja, sumber daya manusia yang memiliki 

sikap perilaku pengetahuan, dan kemampuan yang mendukung realisasi 

strategi pelayanan.  

Berdasarkan gambar 2.5 di atas, model kualitas jasa di atas kita dapat 

mengetahui seberapa kualitas jasa serta pelayanan yang sudah diberikan 

oleh penyedia jasa kepada para pelanggannya, dimana telah kita ketahui 

bahwa pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan salah 

satu tujuan perusahaan. 
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2.5.4 Pengendalian kualitas jasa 

 Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

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

dimana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli dengan 

variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta pendapat orang lain 

sebelum memutuskan untuk memilih. Menurut Tjiptono (1997:137),dalam hal ini 

penyedia jasa dapat melakukan tiga tahap dalam mengendalikan kualitas dari 

jasanya, yaitu: 

a. melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik. 

b. melakukan standarisasi proses pelaksanaan jasa(service-performance 

process).hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyediakan suatu cetak 

biru(blue-print) jasa yang menggambarkan peristiwa dan proses jasa 

dalam suatu diagram,dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

potensi yang dapat menyebabkan kegagalan jasa tersebut. 

c. memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran dan keluhan,survei 

pelanggan,dan comparison shopping,sehingga pelayanan yang kurang baik 

dapat dideteksi dan dikoreksi.  

Ada cara lain yang layak dipergunakan oleh penyedia jasa untuk 

melakukan pengendalian atas kualitas jasa yang mereka berikan, yaitu dengan 

manajemen service encounter yang juga berhubungan dengan “moment of truth”. 

Kedua istilah tersebut dapat digambarkan yaitu: 

Service Encounter 

“Link between contact employees with customer represent moment of truth 

influencing perception to quality of service. Therefore, experience to customer. 
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Favorable experience represent triggering of satisfaction” (Sri Raharso, 2008 

(online) 

 Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen menggambarkan 

“moment of truth” yang mempengaruhi persepsi konsumen akan kualitas jasa 

(layanan). Disamping itu pengalaman konsumen, pengalaman yang 

menyenangkan menggambarkan terjadinya kepuasan. 

Seperti yang disebut di atas, terjadi interaksi antara pembeli dengan contact 

employees saat pembelian suatu produk (barang/jasa). Contact employees disini 

disebut sebagai karyawan front line (Farrel et al, 2001 dalam Sri Raharso, 2008). 

Interaksi tersebut merupakan sebuah “moment of truth” yang memungkinkan 

mempengaruhi persepsi terhadap kualitas jasa (Yoon, et al, 2004 dalam Raharso, 

2008). Moment of truth sendiri dapat digambarkan: 

“We could say that the perceived quality is realized at the moment of truth, 

when the service provider and their service customer confront one another in the 

arena. At that moment they are very much on their own…. It is the skill, 

motivation, and the tools employed the firm‟s representative and the expectations 

and behavior of the client which together will create the service delivery process” 

(Richard Normann dalam Raharso, 2008). 

 

Kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas jasa yang dirasakan dialami saat 

terjadinya “moment of truth” saat penyedia jasa dan konsumennya saling 

berinteraksi di tempat jasa. Pada saat itu, mereka sama-sama mempunyai 

kepentingan, karyawan perusahaan jasa berbekal kemampuan, motivasi dan 

sarana pendukung yang lain dan juga dari pihak konsumen yang mempunyai 

harapan lewat perilaku atau persepsi mereka akan jasa yang kesemuanya akan 

menciptakan suatu proses transaksi jasa. 

 

Jadi intinya adalah, service encounter dapat didefinisikan sebagai periode 

waktu selama transaksi personal antara pelanggan dan karyawan (Solomon et al, 

1985 dalam Raharso, 2008). 
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Ada empat elemen umum penting yang harus diperhatikan oleh karyawan 

dalam menerapkan sistem service encounter untuk pengendalian kualitas jasa 

menurut Zeithaml dan Bitner et al (2003) dalam Deborah et al (2005), yaitu : 

1. Decovery : employee response to service delivery system failure 

Karyawan tanggap terhadap kegagalan sistem penyampaian jasa 

2. Adaptability : employee response to customer needs and request 

Karyawan menanggapi kebutuhan dan permintaan konsumen 

3. Spontaneiry : unprompted and unsolicited employee action 

Kesigapan dan inisiatif bertindak dari karyawan 

4. Coping : employee response to problem customers 

Respon karyawan terhadap konsumen bermasalah 

Melalui penjelasan di atas, jelaslah bahwa service encounter mempengaruhi 

moment of truth yang dialami oleh pelanggan dan berarti pula mempengaruhi 

persepsi pelanggan akan sebuah layanan jasa. Pengaruh service encounter dapat 

diilustrasikan pada bagan berikut ini: 

Gambar 2.6 

Factors Influencing Customer Perceptions of Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandampully (2002) dalam Deborah et al. (2005) 
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2.5.5. Faktor-Faktor yang Menjadi Kunci Sukses Jasa  

 Lupiyoadi (2006:8) membeberkan hasil observasi dan pengamatan yang 

dilakukan oleh pemain-pemain dalam sektor jasa yang mengemukakan lima 

langkah yang dapat dilakukan untuk sukses di dunia jasa yakni: 

a. Memperbarui jasa yang ditawarkan 

Satu hal yang penting dalam pemasaran jasa adalah melakukan adaptasi 

dan memperbarui jasa yang ditawarkan, daripada melakukan rancangan 

“paket” yang sempurna pada peluncuran pertama jasa yang ditawarkan, 

harus mengikuti pasar disesuaikan dengan nilai-nilai yang benar-benar 

diinginkan oleh pelanggan dan kegunaannya, serta responsif terhadap 

masalah-masalah yang terjadi. 

b. Melokalisasi sistem point of service 

Availability is crutial, maksudnya penggunaan jasa menjadi sangatlah 

penting,karena jasa tidak bisa disimpan,sehingga penggunaannya sesegera 

mungkin pada saat sedang dibutuhkan.Produsen diharuskan bisa 

menentukan pilihan yang tepat atas lokasi penyediaan jasa tersebut agar 

memudahkan pelanggan untuk mendapatkan dan juga sebagai peningkatan 

kualitas jasa tersebut. 

c. Menyelenggarakan kontrak layanan 

Maksudnya adalah para produsen jasa berusaha untuk menarik dan 

mempertahankan pelanggan dengan sistem kontrak atau memberi 

keanggotaan dengan memberikan anggota (member) berbagai fasilitas 

kemudahan tertentu,sehingga perusahaan dapat menikmati keuntungan lain 

seperti produk jasa menjadi terdiferensial dan juga membangun loyalitas 

pelanggan sehingga menjadi keunggulan tersendiri dan pelanggan tidak 

berpaling pada perusahaan jasa lain. 

d. Menggunakan kekuatan informasi 

Seperti yang diketahui bahwa bisnis jasa merupakan bisnis yang sensitif 

terhadap kemajuan informasi dan teknologi karena dalam operasi bisnis 

jasa data-data mengenai pelanggan,transaksi,dan karyawan merupakan alat 

yang esensial karena semua itu dapat membedakan jasa tersebut dengan 

pesaing, serta dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan jasa itu sendiri. 

e. Menentukan nilai stratregi jasa pada pelanggan 

Nilai strategi adalah sebuah fungsi dari desain strategi bisnis dan penilaian 

terhadap metodologi sehingga dapat menerangkan isu-isu yang tersebut di 

atas. Jawaban terhadap isu-isu tersebut dapat menjadi suatu strategi yang 

potensial dan signifikan untuk meningkatkan bisnis dan pelayanan jasa 

yang diberikan oleh perusahaan.   
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2.6.   Kepuasan dan Nilai Konsumen 

2.6.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2006:192) menyatakan bahwa : 

“Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dan yang diharapkan.” 

Menurut Kotler (2000:36) mengemukakan bahwa “Jika barang dan jasa 

yang telah dibeli cocok dengan apa yang diharapkan pelanggan, maka akan 

terdapat kepuasan. Bila kenikmatan yang diperoleh pelanggan melebihi 

harapannya maka pelanggan betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol 

dan mereka akan mengadakan pembelian ulang serta mengajak teman-temannya”. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil 

yang diharapkan.Apabila perbedaan tersebut semakin besar maka kepuasan 

pelanggan semakin jauh dari kenyataan,maka dari itu untuk meminimalisir 

perbedaan tersebut perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan dan bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan dan itu membuktikan 

bahwa perusahaan itu sudah berkualitas karena mampu membuat pelanggan puas 

akan layanan atau produk mereka. 

2.6.2 Konsep Kepuasan Konsumen 

 Tjiptono (2004:296) menyatakan bahwa pada umumnya perusahaan, 

tujuan utama adalah memberikan kepuasan bagi pelanggan. Puas atau tidaknya 

seorang pembeli akan keputusan pembeliannya tergantung pada kinerja tawaran 

sehubungan dengan harapan pembeli. Konsep kepuasan pelanggan, kualitas jasa, 

dan nilai pelanggan berkaitan erat. 
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 Tjiptono (1997:24) menyatakan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan 

dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan 

dan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar untuk melakukan pembelian 

ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut(word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan. 

 Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil 

yang dirasakan. Konsep pelanggan ini dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

Gambar 2.7 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Tjiptono (1997 : 24) 
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2.6.3.  Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dalam Alma (2004:285) ada beberapa cara untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu meliputi: 

a. Complaint and sugestion system (sistem keluhan dan saran) 

Banyak perusahaan yang berhubungan dengan langganan membuka kotak 

saran dan menerima keluhan-keluhan yang dialami oleh pelanggan. Ada 

juga perusahaan yang memberi amplop yang telah ditulis alamat 

perusahaan untuk digunakan untuk menyampaikan saran, keluhan dan 

kritik setelah mereka sampai ditempat tujuan. Saran-saran tersebut dapat 

juga disampaikan melalui kartu komentar, costumer hot line. Informasi ini 

dapat memberikan ide-ide dan masukkan kepada perusahaan yang 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi dan cepat tanggap 

terhadap kritik dan saran tersebut. 

b. Costumer satisfaction surveys (survey kepuasan pelanggan) 

Tingkat keluhan yang telah disampaikan oleh pelanggan tidak bisa 

disimpulkan secara umum untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan 

pada umumnya. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

dilakukan melalui survei, melalui pos, telepon, atau wawancara pribadi, 

atau ada perusahaan mengirimkan angket ke orang-orang tertentu. 

c. Ghost shoping (pembeli misteri) 

Dalam hal ini perusahaan menyuruh orang-orang tertentu sebagai pembeli 

ke perusahaan yang lain atau ke perusahaannya sendiri. Pembeli-pembeli 

misteri ini akan melaporkan keunggulan dan kelemahan pelayan-pelayan 

yang melayani. Juga melaporkan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai 

bahan pengambilan keputusan oleh manajemen. 

d. Lost costomer analysis (analisis pelanggan yang beralih) 

Perusahaan-perusahaan yang kehilangan langganan mencoba untuk 

menghubungi langganan tersebut. Mereka dibujuk untuk mengungkapkan 

mengapa mereka berhenti, pindah ke perusahaan lain, adakah sesuatu 

masalah yang terjadi yang bisa diatasi. 

 

 

2.6.4.  Nilai Konsumen 

Menurut Kotler (2004:296), “Premis kita adalah bahwa para pembeli akan 

membeli dari perusahaan yang mereka yakini akan memberikan nilai bagi 

pelanggan (customer delivered value) yang tertinggi.” 

Menurut Tjiptono (2004:296) definisi nilai pelanggan “Penilaian 

keseluruhan pelanggan terhadap utilitas sebuah produk terhadap apa yang diterima 

dan apa yang diberikan. 
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Menurut Tjiptono (2004:298) dimensi nilai pelanggan sebagai berikut: 

a. emotional value,yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau emosi positif 

yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk/jasa. 

b. Social value,yaitu utilitas didapatkan dari kemampuan produk/jasa untuk 

meningkatkan konsep diri-sosial pelanggan. 

c. Quality/performance value,yakni utilitas yang didapatkan dari produk/jasa 

karena reduksi dari biaya jangka pendek dan jangka panjang. 

d. Price/value for money,yakni utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap 

kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk/jasa. 

Dari beberapa penjelasan mengenai nilai bagi pelanggan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa nilai pelanggan adalah evaluasi pelanggan terhadap atribut 

produk/jasa,kinerja dan kualitas yang diharapkan atas produk/jasa tersebut,serta 

konsekuensi yang didapatkan setelah pemakaian produk/jasa yang mereka terima. 

 

2.7. Hubungan Kualitas Jasa Dengan Kepuasan Konsumen 

 Kualitas pelayanan dapat dilihat dari adanya jasa yang diterima dan 

harapan tentang jasa yang ditawarkan. ketika jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

harapan yang ada di benak konsumen tentang jasa, maka kualitas jasa tersebut 

telah memenuhi harapan konsumen. Jika jasa yang diterima kurang dari harapan 

yang ada di benak konsumen,maka ada kemungkinan konsumen akan merasa 

kecewa karena antara harapan yang ingin diperoleh tidak sesuai dengan 

kenyataannya. Sebaliknya jika jasa yang diterima merupakan kondisi yang lebih 

baik dari harapan konsumen,maka konsumen tersebut akan merasa puas atas 

kualitas pelayanan dari jasa yang telah ditawarkan oleh produsen jasa (Nirwana, 

2004:32). 

 Untuk mengukur kepuasan konsumen atau customer satisfaction dapat 

dipergunakan formula selisih antara performance jasa yang sebenarnya (perceived 

performance) dengan performance jasa yang dikehendaki (customer expectation). 
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Jika performance jasa yang sebenarnya diterima nilainya lebih besar dari 

performance jasa yang dikehendaki,maka konsumen jasa tersebut akan merasa 

puas.Sebaliknya jika performance jasa yang diterima nilainya kurang dari 

performance jasa yang dikehendaki,maka konsumen tersebut kurang atau tidak 

mendapatkan kepuasan dari mengkonsumsi jasa tersebut. 

 Strategi yang berkaitan dengan kepuasan konsumen merupakan 

serangkaian cara untuk mewujudkan kepuasan. Strategi tersebut terdiri dari: 

1. Relationship Marketing Strategy 

Cara untuk menciptakan hubungan jangka panjang untuk mewujudkan 

kesetiaan konsumen melalui kemitraan. 

2. Superior Customer Service Strategy 

Dengan cara menawarkan jasa lebih baik dibandingkan jasa yang ditawarkan 

pesaing. 

3. Extraordinary Guarantees Strategy 

Dengan cara memberikan jaminan istimewa untuk mengatasi kerugian 

konsumen. 

4. Customer Complaint Handling Strategy 

Merupakan penanganan keluhan konsumen untuk merubah ketidakpuasan 

menjadi kepuasan dan loyalitas konsumen. 

5. Service Performance Improvement Strategy 

Merupakan perbaikan setiap dimensi kualitas jasa secara periodik dan terus- 

menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan berkelanjutan. 
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6. Quality Function Deployment Strategy 

Merupakan perancangan suatu proses sebagai respon terhadap kebutuhan dan 

tuntutan konsumen.   

Hubungan antara kepuasan konsumen dengan kualitas jasa untuk meraih 

loyalitas konsumen dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.8 

Model Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Tjiptono (1997 : 162) 

 

2.8. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 2.9 

Model Kerangka Pikir Penelitian 
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Bengkel AHASS HONDA MPM mempunyai keinginan mewujudkan 

adanya kepuasan atas produk yang diberikan pada konsumen. Pemberian 

pelayanan yang baik, serta upaya peningkatan service quality terus dilakukan agar 

konsumen bisa puas terhadap jasa bengkel motor AHASS HONDA MPM. Hasil 

kualitas pelayanan bengkel motor AHASS HONDA MPM yang diteliti adalah 

berdasarkan pada persepsi konsumen. Adapun variabel dimensi kualitas yang 

diteliti meliputi Bukti Fisik (Xl), Kehandalan (X2), Daya Tanggap (X3), Jaminan 

(X4), Empati (X5). Variabel-variabel tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap Kepuasan konsumen (Y) bengkel motor AHASS HONDA 

MPM di Jalan Basuki Rachmat Malang. Alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel dimensi kualitas jasa terhadap kepuasan 

konsumen menggunakan alat uji validitas dan reabilitas, analisis regresi berganda, 

serta uji asumsi klasik. Sehingga dari hasil analisis tersebut bengkel motor 

AHASS HONDA MPM dapat memberikan pelayanan yang optimal demi 

tercapainya kepuasan konsumen.  

 

2.9. Hipotesis Penelitian 

 

Menurut Arikunto (2002:67) hipotesis adalah suatu jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berikut ini gambar model hipotesis penelitian : 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Gambar 2.10 

Model Hipotesis Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

1. Diduga Variabel dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), 

kehandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) dan empati (X5) 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen (Y) pada bengkel 

motor AHASS HONDA MPM Malang. 

2. Diduga Variabel dimensi kualitas jasa yang terdiri dari bukti fisik (X1), 

kehandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) danpempati (X5) 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen (Y) pada bengkel 

motor AHASS HONDA MPM Malang. 

3. Diduga Variabel kehandalan (X2) berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen pada bengkel motor AHASS HONDA MPM Malang (Y). Hal ini 

dikarenakan produk sepeda motor memerlukan perawatan yang baik agar 

dapat digunakan secara maksimal oleh pemiliknya maka dari itu kehandalan 

pegawai bengkel diperlukan dalam berusaha memberikan perawatan dan 

perbaikan atas sepeda motor sebaik mungkin di tempat jasa diberikan dan 

memberikan saran atau masukan yang berguna kepada konsumen mengenai 

kendaraannya, dan itu semua memerlukan pegawai yang bisa diandalkan agar 

tidak terjadi ketidakpuasan dari konsumen pengguna.  

 

 

 


