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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pemasaran

Menurut Djaslim Saladin (2003;1) pemasaran (marketing) berasal dari kata

market (pasar) pasar dapat diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual

bertemu untuk melakukan tukar menukar barang.

Menurut Basu Swasta DH dan Irawan (2000;5) Pemasaran adalah merupakan

salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha

dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk

berkembang, dan mendapatkan laba.

Menurut Djaslim Saladin (2003;2) Pemasaran adalah suatu proses sosial dan

menejerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan

keinginkan melalui menciptakan, penawaran, dan pertukaran (nilai) dengan

produk lain.

Menurut Kotler dan Keler (2009:13), pemasaran adalah sebagai suatu proses

sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa

yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik

produk dan nilai dengan orang lain.

Dari beberapa pengertian dan definisi pemasaran maka dapat diketahui konsep inti

pemasaran meliputi : kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai

dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar.
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Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami konsumen sehingga produk

atau jasa yang ditawarkan cocok dengan konsumen sebagai target pasarnya.

2.2 Jasa

2.2.1 Pengertian Jasa

Menurut  Christopher dan Lauren (2007:5) pengertian jasa adalah  tindakan

atau kinerja yang menciptakan manfaat bagi pelanggan dengan mewujudkan

perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima.

2.2.2 Karakteristik Jasa

Ada tiga karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang

menurut griffin dalam Lupiyoadi dan Hamdani (2006:6).

Ketiga karakteristik tersebut meliputi:

a. Intangibility (tak berwujud)

Artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau didengar sebelum

dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami

konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan atau kenyamanan.

b. Unstorability (tidak dapat disimpan).

Artinya jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang

telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga Inseparability (tidak dapat

dipisahkan), mengingat pada uumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara

bersamaan.
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c. Customization (kustomisasi)

Artinya jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi

kebutuhanpelanggan.

Sedangkan karakteristik jasa menurut Philip Kotler (2005:10) ada empat

karakteristik jasa diantaranya yaitu:

a. Intangibility (Tidak berwujud)

Suatu jasa memiliki sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. Bila barang dapat dimiliki maka

jasa hanya dapat dikonsumsi tapi tidak dapat dimiliki. Esensi dari apa yang

dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh pihak tertentu kepada

pihak lainnya.

b. Inseparability (Tidak dapat dipisahkan)

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.

c. Heterogeneity/Variability/Inconsistency (Bervariasi)

Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa,

penerima jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan . Jasa bersifat

sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artinya terdapat

banyak variabel bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa kapan dan

di mana jasa tersebut diproduksi.
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d. Perishability (Tidak bisa disimpan)

Daya tahan suatu jasa tergantung pada suatu situasi  yang diciptakan oleh

berbagai faktor. Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak

dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali atau

dikembalikan.

2.2.3 Klasifikasi Jasa

Berdasarkan tingkat kontak konsumen, jasa dapat dibedakan ke dalam

kelompok sistem kontak tinggi (high-contact system) dan sisitem kontak

rendah (low-contact system). Pada kelompok sistem kontak tinggi, konsumen

harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh:jasa

pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Sedangkan pada kelompok sistem

kontak rendah, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari system untuk

menerima jasa. Contoh: jasa reparasi mobil dan jasa perbankan.

Berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur, jasa dapat dibedakan

menjadi menjadi tiga kelompok: jasa murni, jasa semi manufaktur dan jasa

campuran. Jasa murni merupakan jasa yang tergolong kontak tinggi, tanpa

persediaan atau kata lain tampak berbeda dengan manufaktur. Sedangkan jasa

semimanufaktur merupakan jasa yang tergolong kontak rendah, memiliki

kesamaan dengan manufaktur, dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari

proses produksi jasa. Dan jasa campuran merupakan kelompok jasa yang

tergolong kontak menengah, yaitu gabungan beberapa sifat jasa murni dan jasa

semi manufaktur.
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2.3 Kualitas Pelayanan

2.3.1 Pengertian dan Dimensi Kualitas Pelayanan

Kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan

menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi

kebutuhannya (Lupiyoadi, 2006:175).

Sedangkan menurut Wyckof dalam Tjiptono (2004:59) kualitas jasa adalah

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Adanya pemberian pelayanan yang baik pada umumnya akan menghasilkan

suatu  kepuasan yang tinggi pada diri konsumen. Rasa puas itu yang akan

mendorong  mereka untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan. Ada lima

dimensi pokok kualitas jasa pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi

(2006:182) yang akan dijelaskan pada subbab berikut ini.

2.3.1.1 Bukti Fisik (Tangible)

Bukti fisik (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahan yang dapat diandalkan

kedaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh:

gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang

digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
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2.3.1.2 Empati (Empathy)

Empati (Empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan,

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

pengoperasian yang nyaman dari pelanggan.

2.3.1.3 Kehandalan (Reliability)

Kehandalan (Reliability) yakni kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan

waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan,

sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

2.3.1.4 Ketanggapan (Responsivevees)

Ketanggapan (Responsivevees) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan,

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen

menuggu persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.
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2.3.1.5 Jaminan (Assurance)

Jaminan (Assurance) yaitu pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan para

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama menurut Gronroos

dalam Tjiptono (2004:60) yaitu:

a. Kualitas tehnikal (Technical quality), yaitu komponen yang berkaitan

dengan kualitas keluaran (output) jasa yang diterima pelanggan. Pelayanan

yang berhubungan dengan outcome pelayanan yang meliputi fasilitas

fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakannya (teknologi),

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, terpercaya,

dan memuaskan. Menurut Parasuraman's technical quality dapat diperinci

lagi menjadi:

b. Kualitas pencarian (Search quality), yaitu kualitas yang dapat dievaluasi

pelanggan sebelum membeli, misalnya harga.

c. Kualitas pengalaman (Experience quality), yaitu kualitas yang hanya bisa

dievaluasi pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa.

Contohnya ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil.

d. Kualitas kepercayaan (Credence quality), yaitu kualitas yang sukar

dievaluasi pelanggan meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya

kualitas operasi jantung.
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e. Kualitas Fungsional (Funcional Quality), yaitu komponen yang berkaitan

dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa. Merupakan sesuatu yang

lebih banyak berhubungan dengan proses penyampaian atau bagaimana

pelayanan diberikan kepada pelanggan. Yaitu meliputi penyampain

informasi yang jelas, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pengguna.

f. Citra perusahaan (Corporate Image), yaitu sesuatu yang berhubungan

dengan reputasi dari produsen yang menyediakan jasa. Yaitu meliputi

sopan santun dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan atau

tenaga medis, bebas dari bahaya atau resiko atau keragu-raguan serta

penampilan pegawainya.

2.3.2 Model Kualitas Pelayanan

Ada banyak model yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas jasa.

Pemilihan terhadap suatu model tergantung pada tujuan analisis, jenis

perusahaan dan situasi pasar. Salah satunya yaitu model kualitas pelayanan

Parasurraman’s dalam Pujiastuti (2010:27) mengidentifikasikan lima Gap yang

menyebabkan kegagalan penyampaian jasa:

a. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pada

kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu bisa

merasakan dan memahami apa yang diinginkan konsumen secara tepat.

Akibatnya, manajemen tidak mengetahui bagaimana jasa seharusnya

didesain dan jasa-jasa pendukung atau sekunder apa saja yang diinginkan

konsumen.
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b. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan

spesifikasi kualitas jasa. Kadang kala manajemen mampu memahami

secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak

menyusun suatu standart kinerja sesuatu secara jelas. Hal ini bisa

dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen

terhadap kualitas jasa., kekurangan sumber daya atau karena adanaya

kelebihan permintaan.

c. Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada beberapa

penyebab terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih (belum

menguasai tugasnya), beban kerja melampui batas, tidak dapat memenuhi

standart kinerja atau bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja yang

ditetapkan.

d. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Sering kali

harapan konsumen dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang

dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi oleh perusahaan adalah

apabila janji yang diberikan tidak dapat terpenuhi.

e. Gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap ini terjadi

apabila konsumen mengukur kinerja/prestasi perusahaan dengan cara yang

berlainan atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut.

Misalnya, seorang dokter bisa saja mengunjungi penggunanya untuk

menunjukkan perhatiannya. Akan tetapi, pengguna dapat

menginterpretasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada yang tidak beres

berkenaan dengan penyakit yang dideritanya.
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2.3.3 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan

Banyak faktor yang mempengaruhi strategi dalam kualitas pelayanan. Di antara

berbagai faktor yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasikan determinan utama kualitas jasa. Mengidentifikasi

determinan utama kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Langkah

pertama yang harus dilakukan adalah mengadakan riset untuk

mnegidentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar sasaran .

dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata

pelanggan dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan dapat

memfokuskan upaya penigkatan kualitasnya pada determinan tersebut.

b. Mengelola harapan pelanggan. Perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi

janji yang telah dikatakan kepada pelanggan agar bisa memenuhi harapan

pelanggan.

c. Mengelola bukti kualitas jasa. Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan

untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan.

Jasa merupakan kinerja yang tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya

barang, maka pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangible

yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas.

d. Mendidik konsumen tentang jasa. Membantu pelanggan dalam memahami

suatu jasa dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang

lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik.
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e. Mengembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan system

nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi

pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya

kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi,

prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas.

f. Menciptakan kualitas otomatis (automating quality), adanya otomatisasi

dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan kurangnya

sumberdaya manusia yang dimiliki. Sebelum melakukannya harus

diadakan penelitian terlebih dahulu.

g. Menindaklanjuti jasa. Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan

aspek-aspek jasa yang perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil

inisiatif untuk menghibungi sebagian atau semua pelanggan untuk

mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap jasa yang

diberikan.

h. Mengembangkan sistem informasi jasa. Sistem informasi kualitas jasa

merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan

riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan

informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan keputusan.

Informasi yang dibutuhkan menyangkut segala aspek, yaitu data saat ini

dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta

informasi mengenai perusahaan dan pelanggan.
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2.4 Citra Perusahaan

Keinginan sebuah organisasi untuk mempunyai citra yang baik pada publik

sasaran berawal dari pengertian yang tepat mengenai citra stimulus adanya

pengelolaan upaya yang perlu dilaksanakan. Ketepatan pengertian citra agar

organisasi dapat menetapkan upaya dalam mewujudkannya pada obyek dan

mendorong prioritas pelaksanaan. Dengan adanya citra yang baik dari perusahaan,

maka perusahaan akan mampu mempengaruhi persepsi konsumen maupun calon

konsumen untuk memilih barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

Menurut Gary Hamel dan CK Prahalad alih bahasa oleh Hermawan Kartajaya,

(2000:484) citra diungkapakan oleh konsumen dalam bentuk :

1. Reputasi (Reputation) yaitu seberapa besar kuat brand perusahaan dan

persepsi konsumen.

2. Pengakuan (Recognition) yaitu tingginya nilai perusahaan dan persepsi

konsumen.

3. Hubungan emosional (Affinity) yaitu hubungan yang terjadi antara brand

perusahaan dengan konsumen.

4. Loyalitas merek (Brand loyalty) yaitu seberapa besar kesetiaan pelanggan

menggunakan produk atau jasa perusahaan

Sutisna (2001:83) menyatakan bahwa citra adalah total persepsi terhadap suatu

obyek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap

waktu. Buchari Alma dalam Atmaja (2011:18) menyatakan bahwa citra

didefinisikan sebagai kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan dan

pengalaman seseorang tentang sesuatu.
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Buchari Alma dalam Atmaja (2011:18) menegaskan bahwa, “Citra dibentuk

berdasarkan impresi, berdasar pengalaman yang dialami seseorang terhadap

sesuatu sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.”

Menurut Davies dalam Atmaja (2011:18) dikatakan bahwa citra diartikan sebagai

pandangan mengenai perusahaan oleh para pemegang saham eksternal, khususnya

oleh para pelanggan. Definisi citra menurut Renald Kasali dalam Iman  (2010)

yaitu kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan..  Menurut

Gronroos dalam Nurmiyati (2009:38) citra perusahaan dibangun oleh kualitas

teknikal yaitu apa yang pelanggan terima dari pengalaman sebelumnya dan

kualitas fungsional yaitu cara bagaimana servis diberikan kepada pelanggan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut citra menunjukan kesan suatu obyek

terhadap obyek lain yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu

dari berbagai sumber terpercaya. Secara tidak langsung citra membentuk persepsi

pelanggan dan calon pelanggan terhadap  perusahaan. Menurut Andreassen et al.,

dalam Atmaja (2011:19) Citra perusahaan dapat menjadi informasi ekstrinsik

petunjuk bagi pembeli baik yang ada dan potensi dan mungkin atau tidak dapat

mempengaruhi loyalitas pelanggan (misalnya kesediaan untuk memberikan kata

positif dari mulut ke mulut). Citra Perusahaan diasumsikan berdampak akibat

pada pilihan pelanggan perusahaan ketika atribut pelayanan sulit untuk dievaluasi,

maka citra perusahaan didirikan dan dikembangkan di benak konsumen melalui

komunikasi dan pengalaman. Citra perusahaan yang diyakini untuk menciptakan

efek halo pada penilaian kepuasan pelanggan .
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Menurut Iman dalam Atmaja (2011:19) terdapat tiga hal penting dalam citra, yaitu

kesan obyek, proses terbentuknya citra, dan sumber terpercaya. Obyek meliputi

individu maupun perusahaan yang terdiri atas sekelompok orang di dalamnya.

Citra dapat terbentuk dalam memproses informasi yang tidak menutup

kemungkinan terjadinya citra pada obyek dari adanya penerimaan informasi setiap

waktu.

Pentingnya citra perusahaan dikemukakan Sutisna (2001:332) sebagai berikut:

1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra

positif memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan

mecapai tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya.

2. Sebagai penyaring yang mempengaruhipersepsi pada kegiatan perusahaan.

Citra positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil. Kualitas teknis

atau fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar kesalahan

tersebut.

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas

pelayanan perusahaan.

4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal.

Citra perusahaan yang kurang jelas dan nyata mempengaruhi sikap

karyawan terhadap perusahaan.

Sutisna (2001:332) mengatakan satu hal yang dianalisis mengapa terlihat ada

masalah citra perusahaan adalah organisasi dikenal atau tidak dikenal. Dapat

dipahami ketidakterkenalan perusahaan menunjukan citra perusahaan yang

bermasalah.
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Masalah citra perusahaan tersebut, dalam keberadaannya berada dalam pikiran

dan atau perasaan konsumen. Berdasarkan pendapat tersebut, keberadaannya citra

perusahaan bersumber dari pengalaman dan atau upaya komunikasi sehingga

penilaian maupun pengembangannya terjadi pada salah satu atau kedua hal

tersebut. Citra perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan

gambaran telah terjadi keterlibatan anatara konsumen dengan perusahaan.

Keterlibatan tersebut, belum terjadi citra perusahaan yang bersumber dari upaya

komunikasi perusahaan.

Proses terbentuknya citra perusahaan menurut Hawkins et al. dalam Iman (2010)

diperlihatkan gambar sebagai berikut.

Gambar 2.1 Proses Terbentuknya Citra Perusahaan

Sumber : Hawkins et al.dalam Iman (2010)

Berdasarkan Gambar 2.1 proses terbentuknya citra perusahaan berlangsung

beberapa tahapan. Pertama, obyek mengetahui (melihat atau mendengar) upaya

yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan. Kedua,

memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Ketiga, setelah adanya perhatian

obyek mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan. Keempat,

terbentuknya citra pada obyek yang kemudian tahap kelima citra perusahaan yang

terbentuk akan menentukan perilaku obyek sasaran dalam hubungannya dengan

perusahaan.

Behavior
(perilaku)

Attention
(perhatian)

Exposure
(eksposur)
rrrrrrr

Comprehensive
(komprehensif)

Image
(citra)
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Upaya perusahaan sebagai sumber informasi terbentuknya citra perusahaan

memerlukan keberadaan secara lengkap. Informasi yang lengkap dimaksudkan

sebagai informasi yang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan obyek sasaran.

Renald Kasali dalam Iman (2010) mengemukakan pemahaman yang berasal dari

suatu informasi yang tidak lengkap menghasilkan citra yang tidak sempurna.

Harrison dalam Iman (2010) informasi yang lengkap mengenai citra perusahaan

meliputi empat elemen sebagai berikut.

1. Kepribadian (Personality), keseluruhan karakteristik perusahaan yang

dipahami publik sasaran seperti perusahaan yang dapat dipercaya,

perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial.

2. Reputasi (Reputation), hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini

publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti

kinerja keamanan transaksi sebuah bank.

3. Nilai (Value), Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain

budaya perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap

pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun

keluhan pelanggan.

4. Identitas perusahaan (Corporate Identity), komponen-komponen yang

mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan seperti

logo, warna dan slogan.

Pengalaman yang baik dari konsumen atas penggunaan produk yang

dihasilkan perusahaan akan menghasilkan persepsi yang baik terhadap

citra perusahaan tersebut, dan pada saat itulah akan terbentuk apa yang
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disebut citra korporasi atau citra perusahaan. Andreassen et al.dalam

Atmaja (2011:22) menyatakan bahwa faktor-faktor pembentuk citra

perusahaan adalah:

1. Pengiklanan (Advertising) adalah keseluruhan proses yang meliputi

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan.

2. Humas (Public Relation) adalah usaha yang direncanakan secara terus-

menerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan

pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini

menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas

yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak

luar organisasi

3. Citra fisik (Physical image) adalah bukti fisik yang dapat memberikan

citra diri bagi perusahaan di mata konsumennya.

4. Pengalaman actual (Actual experience) adalah pengalaman yang langsung

dirasakan oleh pelanggan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

2.5 Kepuasan Konsumen

2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan dimana seseorang

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja prroduk atau jasa yang diterima

dan yang diharapkan, Kotler dalam Pujiastuti (2010:34).

Adapun hal-hal yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan

menurut Consuegra et al. dalam Atmaja (2011:43) adalah sebagai berikut:
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a. Kesesuaian harapan, merupakan kesesuaian harapan pelanggan

terhadap kualitas jasa yang ditawarkan .

b. Persepsi kinerja, merupakan persepsi yang diciptakan oleh pelanggan

terhadap pelayanan yang diterima.

c. Penilaian pelanggan merupakan penilaian menyeluruh terhadap

keunggulan layanan dibandingkan dengan layanan perusahaan lain.

Apabila ditinjau lebih lanjut, pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas

pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara

pihakmanajemen dan pelanggan. Misalnya melakukan penelitian dengan

metode fokus pada konsumen yang mengedarkan kuesioner dalam

beberapa periode, untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut

pelanggan. Demikian juga penelitian dengan metode pengamatan bagi

pegawai perusahaan tentang pelaksanaan pelayanan.

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan. Yang termasuk di

dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan

pengetahuan dari semua sumberdaya manusia yang ada. Misalnya dengan

metode brainstorming dan manajement by walking around untuk

mempertahankan komitmen pelanggan internal (karyawan).

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan.
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Dengan membentuk sistem saran dan kritik, misalnya dengan hotline

bebas pulsa.

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan partnership

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi

pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan

dan harapan pelanggan (accountable). Perusahaan menghubungi

pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan

pelayanan (proactive). Sedangkan partnership marketing adalah

pendekatan di mana perusahaan membangun kedekatan dengan pelanggan

yang bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar.

2.5.2 Harapan Konsumen dan Kepuasan Konsumen

Harapan konsumen merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau

memebeli suatu produk, yang dijadikan standart atau acuan dalam menilai

kinerja produk tersebut Tjiptono,dalam Pujiastuti (2010:31) terdapat tiga tipe

harapan pelanggan yaitu:

a. Harapan yang akan diterima (Will Expectation)

Yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan oleh pelanggan akan diterimanya

berdasar atas informasi yang diterimanya.

b. Harapan yang harus diterima (Should Expectation)

Yaitu tingkat kinerja yang sudah sepantasnya diterima pelanggan.

c. Harapan yang ideal (Ideal Expectation)

Yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima

oleh pelanggan.
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Beberapa faktor yang menentukan tingkat harapan pelanggan, seperti yang

diungkap oleh Tjiptono dalam Pujiastuti (2010:32) adalah sebagai berikut:

1. Intensifitas yang abadi (Enduring Intensifier)

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan

untuk meningkatkan sensitifitasnya terhadap jasa. Harapan mereka bahwa

mereka akan dilayani dengan baik oleh penyedia jasa. Selain itu, filosofi

individu tentang bagaimana seharusnya penyedia memberikan pelayanan

juga akan berpengaruh terhadap harapan mereka atas jasa yang akan

diterima.

2. Kebutuhan personal (Personal Need)

Kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis yang

dirasakan seseorang juga akan menentukan harapannya atas suatu jasa.

3. Layanan intensifier sementara (Transitory Service Intersifier)

Faktor individual ini bersifat sementara yang meningkatkan sensivitas

pelanggan terhadap jasa.

4. Layanan persepsi alternatif (Perceived Service Alternative)

Bila konsumen mempunyai beberapa alternatif, maka harapannya akan

suatu jasa akan meneingkat juga.

5. Layanan persepsi peran (Sel-Perceived Service Role)

Merupakan faktor yang menunjukkan keterlibatan pelanggan dalam

penyediaan jasa.

6. Faktor situasional (Situational Factors)
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Terdiri dari segala kemungkinan yang dapat mempengaruhi kinerja jasa,

yang berada diluar kenali penyedia jasa.

7. Janji layanan eksplisit (Explicit Service Promises), Merupakan faktor yang

menunjukkan pernyataan organisasi tentang jasanya kepada pelanggan,

yang bisa berupa iklan, personal selling, perjanjian atau komunikasi

dengan karyawan organisasi.

8. Janji layanan implisit (Implicit Service Promises)

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan dengan jasa, yang

memeberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang sebagaimana

mestinya akan diberikan.

9. Pernyataan dari mulut ke mulut (Word- of- Mouth)

Merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang lain di luar

organisasi kepada pelanggan.

10. Pengalaman masa lalu (Past Experience)

Faktor ini merupakan pengalaaman masa lalu pelanggan, yang

berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan semakin meningkatnya

informasi yang diterima pelanggan serta dari pengalaman mereka sendiri.

Kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas oleh

perusahaan karena kepuasaan pelanggan menjadi salah satu elemen penting dalam

meningkatkan kinerja pemasaran dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Sebagai konsekuensi, para teoritikus terus mengembangkan model-model dan

metode terbaru yang dapat menguak informasi penting tentang kepuasan

pelanggan.
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Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu

memadai (Tjiptono, 2005:195). Sedangkan Kotler (2003:61) mendefinisikan

kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah

membandingkan antara persepsi kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-

harapannya. Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat disimpulkan, yaitu adanya

perbandingan antara harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan pelanggan. Harapan

pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, di antaranya

pengalaman berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, serta informasi

dan janji-janji perusahaan dan para pesaing.

Kotler (2004: 10) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yaitu tingkatan

dimana anggapan kinerja (perceived performance) produk akan sesuai dengan

harapan seorang pelanggan. Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan

harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila kinerja sesuai dengan

harapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa puas atau

merasa amat gembira.

Perusahaan yang cerdas bermaksud untuk memuaskan pelanggan dengan hanya

menjanjikan apa yang dapat mereka berikan, kemudian memberikan lebih bayak

dari apa yang mereka janjikan. Kana dalam Atmaja (2011:24) menyatakan bahwa

terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di

diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan memberikan rekomendasi

dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang merupakan dasar dari terciptanya

loyalitas pelanggan.



34

Kotler dan Keller (2007:27) mengatakan bahwa pelanggan yang puas pada

umumnya:

1. Lebih lama setia.

2. Membeli lebih banyak, ketika perusahaan memperkenalkan produk baru

dan meningkatkan    produksi yang ada.

3. Membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan dan

produk-produknya.

4. Tidak banyak memberi perhatian padaa merek pesaing.

5. Tidak terlalu peka terhadap harga.

6. Menawarkan ide nilai produk atau layanan pada perusahaan.

7. Lebih sedikit biaya untuk melayani pelanggan ini ketimbang pelanggan

baru karena transaksinya bersifat rutin.

Menurut Tjiptono dalam Atmaja (2011:25) untuk mengidentifikasi, mengukur

atau memantau kepuasan pelanggan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan

cara:

1. Sistem keluhan dan saran, misalnya menyediakan kotak saran dan keluhan,

atau komentar, customer hot lines, memperkerjakan petugas pengumpul

pendapat atau keluhan konsumen.

2. Survei kepuasan pelanggan, survey bisa dilakukan dengan kuisioner

(dikirim lewat pos atau dibagikan pada saat pelanggan berbelanja), lewat

telepon, e-mail, faks atau wawancara langsung.
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3. Analisis pelanggan yang hilang (Lost Customer Analysis), perusahaan

menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli dari perusahaan

atau mereka yang telah beralih pemasok.

4. Chost shopping (misteri shopping), perusahaan menggunakan ghost

shoppers untuk mengamati kekuatan dan kelemahan produk serta

pelayanan perusahaan dan pesaing.

5. Metode keterkaitan penjualan (Sales related methods), kepuasan

pelanggan diukur dengan kriteria pertumbuhan penjualan, pangsa pasar

dan resiko pembelian ulang. Metode ini dapat digunakan dalam

penyimpulan kepuasan pelanggan terutama dalam situasi struktur pasar

monopoli, kelebihan permintaan dan pada kasus pelanggan yang enggan

atau sulit pindah pemasok meskipun tidak puas.

6. Panel pelanggan (Customers panels), perusahaan membentuk panel

pelanggan yang nantinya dijadikan sampel secara berkala untuk

mengetahui apa yang mereka rasakan dari perpisahan dan semua

pelayanan perusahaan. Dalam hal ini anggota panel dapat diambil dari

sukarelawan yang dibayar untuk itu.

2.6 Kajian Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan

perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan

kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Maka dalam kajian

pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti

tercantum dalam tabel berikut :
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu
No. Judul Data Peneliti Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian

1 Pengaruh Mutu Pelayanan
Vahima
Rahmawati

Untuk mengetahui pengaruh Uji validitas, uji
Kualitas jasa secara parsial dan

Terhadap Keputusan 2003 kualitas jasa secara parsial reliabilitas, simultan mempunyai pengaruh
Masyarakat dalam
Memilih

dan simultan terhadap
kepuasan

pengujian
yang signifikan terhadap
kepuasan

Rumah Sakit Ibu dan
Anak

pelanggan, serta untuk koefisien
pelanggan sedangkan variabel

Aminah Blitar mengetahui variable apa yang persamaan regresi yang dominan variabel empati.
berpengaruh paling dominan. (parsial dan

2 Pengaruh Kualitas Wiwit Untuk mengetahui pengaruh Uji validitas, uji Kualitas pelayanan
Pelayanan Terhadap Pujiastuti kualitas pelayanan terhadap reliabilitas, regresi mempengaruhi kepuasan
Kepuasan Pengguna Jasa 2010 kepuasan pengguna jasa berganda, dan pengguna Rumah Sakit PKU
Rumah Sakit PKU Rumah Sakit PKU pengujian koefisien Muhammadiyah Cepu.
Muhammadiyah Cepu Muhammadiyah Cepu. persamaan regresi.

3 Analisis Pengaruh Valentina Anisa Untuk menganalisis pengaruh Analisis yang Hasil penelitian menunjukkan
Kualitas Pelayanan Febriani bukti fisik (tangibles), digunakan adalah bahwa kelima hipotesis dapat

Terhadap Kepuasan 2012 keandalan (reliability), daya regresi linier
diterima. Hasil ini adalah
terdapat

Konsumen tanggap (responsiveness), berganda, hubungan yang positif dan
(Studi pada Pasien jaminan (assurance) dan signifikan antara Wujud fisik,
Poliklinik Rawat Jalan empati (empathy) terhadap Kehandalan dalam menangani
Rumah Sakit Dr. Cipto kepuasan pasien. konsumen, Daya Tanggap
Mangunkusumo) Jaminan yang diberikan dan

Empati terhadap kepuasan
konsumen.
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No. Judul Data Peneliti Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian

4 Pengaruh Kualitas Herry Sussanto Menganalisis pengaruh
Metode uji regresi

Tidak ada pengaruh secara
parsial

Pelayanan dan Produk
dan Wido
Damayanti

kualitas pelayanan dan
linear berganda

kualitas produk terhadap
loyalitas

Terhadap Loyalitas (2008). kualitas produk baik secara SPSS dan 100 konsumen, tetapi berpengaruh
Konsumen (studi kasus parsial maupun bersama-sama responden. positif bersama-sama antara
“kebunku Nursery”). terhadap loyalitas konsumen. kualitas pelayanan dan kualitas

produk terhadap loyalitas
konsumen.

5 Pengaruh Kualitas Winarti Setyorini Menganalisis faktor Sub Deskriptif analisis, Kualitas pelayanan terdiri dari

Pelayanan Terhadap

(2011).

Variabel kualitas pelayanan analisis faktor

lima variabel dan berdasarkan t
tes yang berpengaruh pada
loyalitas ada dua Sub Variabel
yaitu kehandalan dan empati.

Loyalitas Pelanggan dan Sub Variabel yang paling eksploratorik, dan Sedangkan berdasarkan uji
pada Hotel Mahkota di dominan berpengaruh pada regresi linier kelima Sub Variabel kualitas
Pangkalan BUN loyalitas pelanggan hotel. berganda dan 175 pelayanan berpengaruh pada

responden. loyalitas pelanggan.

6 Analisis Pengaruh Citra, Joko Sugihartono Menganalisis pengaruh citra, Metode sensus, Citra, kualitas layanan dan
Kualitas Layanan dan (2009). kualitas layanan dan dengan responden reputasi perusahaan berpengaruh
Kepuasan Terhadap kepuasan konsumen terhadap 102 perusahaan. positif pada kepuasan pelanggan
Loyalitas Pelanggan loyalitas pelanggan PT Pupuk Analisis dan loyalitas konsumen.
(Studi Kasus PT. Pupuk Kalimantan Timur di regresi linier
Kalimantan Timur). Grobogan. berganda.
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No. Judul Data Peneliti Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian
7 Pengaruh Kewajaran Ni Putu Cempaka Mengetahui pengaruh Menggunakan Kewajaran harga tidak

Harga, Citra Perusahaan
Dharmadewi
Atmaja kewajaran harga dan citra teknik Purposive berpengaruh terhadap kepuasan

terhadap Kepuasan dan (2011). perusahaan terhadap Sampling dengan pelanggan dan loyalitas
Loyalitas Pengguna Jasa kepuasan dan loyalitas 140 responden, dan pelanggan, citra perusahaan
Penerbangan Domestik pelanggan Garuda Indonesia teknik analisis

Garuda Indonesia. yang berada di Denpasar.
Structural
Equation pelanggan, kepuasan pelanggan
Modelling (SEM) berpengaruh terhadap loyalitas,
dengan citra perusahaan tidak
menggunakan berpengaruh terhadap loyalitas
bantuan AMOS 16. pelanggan serta secara

keseluruhan, kepuasan
pelanggan
adalah satu-satunya konstruk
yang
dapat mempengaruhi loyalitas

8 Analisis Pengaruh Citra Joko Supriyadi Menganalisis hubungan dan Metode purposive Kedua aspek pada citra
Coffee House Starbucks (2008). pengaruh citra coffee house sampling, 50 perusahaan berpengaruh positif

Coffee Terhadap Starbucks Coffee meliputi responden, teknik
pada loyalitas customer, dan
aspek

Loyalitas Customer. aspek fungsional dan aspek analisis koefisien psikologikal memiliki hubungan
psikologikal terhadap korelasi moment. positif yang lebih kuat

dibandingkan aspek fungsional.
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No. Judul Data Peneliti Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian
9 Analisis Kepuasan Ade Nena Supriatin Menganalisis baik secara Metode accidental Fasilitas, harga, dan citra

Konsumen Berdasarkan (2012). serempak atau bersama-sama sampling, 100 perusahaan secara bersama-sama
Variabel Fasilitas, maupun secara parsial responden, analisis mempengaruhi kepuasan
Harga, Dan Citra pengaruh positif fasilitas, regresi linier konsumen Tmbookstore. Secara
Perusahaan harga dan citra perusahaan berganda. parsial hanya dua dari tiga
(Studi Kasus
Tmbookstore terhadap kepuasan konsumen, variabel yang mempengaruhi

Depok).
serta menganalisis variabel

kepuasan konsumen
Tmbookstore

yang paling dominan dalam yaitu harga dan citra perusahaan.
mempengaruhi kepuasan Citra perusahaan mempunyai
konsumen Tmbookstore pengaruh paling besar terhadap

Depok.
kepuasan konsumen
Tmbookstore.

10
Strategi Meningkatkan

Ari Wijayanti
(2008). Menganalisis faktor-faktor

Model SEM
dengan Kualitas service, kualitas produk

Loyalitas Melalui kualitas pelayanan, kualitas 135 responden. dan harga berpengaruh positif
Kepuasan Pelanggan produk, harga, biaya dan harga berpengaruh positif

(studi kasus produk kartu pergantian produk atau jasa,
Kepuasan pelanggan
berpengaruh

seluler prabayar Mentari dan kepuasaan pelanggan positif pada biaya pergantian
Indosat wilayah mempengaruhi loyalitas produk atau jasa. Dan biaya

Semarang).. pelanggan.
pergantian ini berpengaruh
positif
pada loyalitas pelanggan.

Sumber: Data diolah


