
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Permintaan dalam Ilmu Ekonomi

1.1. Definisi Permintaan

Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan

untuk membeli barang yang bersangkutan. Setiap orang boleh saja ingin kepada

apapun yang diinginkannya, tetapi jika keinginannya ini tidak ditunjang dengan

kesediaan membeli serta kemampuannya untuk membeli, maka keinginannya itu

pun hanya akan tinggal keinginan saja. Oleh karena itu, keinginan tidak

berpengaruh terhadap harga. Dan permintaan memiliki pengertian yang lebih

dalam daripada keinginan. Permintaan akan sesuatu jenis barang ialah jumlah-

jumlah barang itu yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang

berlaku pada suatu pasar tertentu pula. (Suherman, 2005)

Dalam ilmu ekonomi istilah permintaan (demand) mempunyai arti tertentu, yaitu

selalu menunjuk pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang atau

jasa yang akan dibeli orang dan harga barang atau jasa tersebut. Permintaan

adalah jumlah dari suatu barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli pada
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berbagai kemungkinan harga, selama jangka waktu tertentu, dengan anggapan

hal-hal lain tetap sama atau cateris paribus. (Gilarso, 2007)

1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan

Menurut Sukirno (2005), permintaan seseorang atau suatu masyarakat terhadap

suatu barang ditentukan oleh banyak faktor, dimana faktor - faktor yang

terpenting adalah dinyatakan sebagai berikut :

a. Harga barang itu sendiri

b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut

c. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata - rata masyarakat

d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat

e. Cita rasa masyarakat

f. Jumlah penduduk

g. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang

Sedangkan menurut Rahardja (2006), faktor - faktor yang mempengaruhi

permintaan antara lain sebagai berikut :

a. Harga barang itu sendiri

b. Harga barang lain yang terkait

c. Tingkat pendapatan perkapita

d. Selera atau kebiasaan konsumen

e. Jumlah Penduduk

f. Perkiraan harga di masa mendatang

g. Distribusi pendapatan

h. Usaha - usaha produsen meningkatkan penjualan
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Sangat sukar untuk secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor

tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam

membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih

sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang

terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu dalam teori

permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan

suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis tersebut diasumsikan

bahwa ‘faktor - faktor lain tidak mengalami perubahan’ atau cateris paribus.

Tetapi dengan asumsi yang dinyatakan ini tidaklah berarti bahwa kita dapat

mengabaikan faktor - faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis

hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga maka selanjutnya boleh

mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana

permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Dengan

demikian dapatlah diketahui bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan

berubah apabila cita rasa atau pendapatan atau harga barang - barang lain

mengalami perubahan pula (Sukirno, 2005).

1.3. Fungsi Permintaan

Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai

tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Artinya dalam berbagai tingkat harga

terdapat sejumlah barang yang diminta, sehingga hubungan antara tingkat harga

dan jumlah barang yang diminta ini dapat disajikan dalam kurva permintaan, yaitu

kurva yang menunjukkan tempat titik - titik yang menggambarkan pembelian
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pada harga tertentu dengan anggapan cateris paribus (hal - hal lain dianggap

tetap). (Sukirno, 2005)

Gambar 4. memperlihatkan bahwa kurva permintaan berbentuk garis lurus yang

miring dari kiri atas ke kanan bawah. Miringnya kurva permintaan tersebut

menunjukkan adanya hukum permintaan, dan lurusnya kurva permintaan

menunjukkan adanya anggapan bahwa yang berpengaruh terhadap jumlah barang

yang diminta hanyalah tingkat harga, sedangkan hal - hal lain dianggap tetap

(cateris paribus).

Sumber: Sukirno, 2005

Gambar 4. Kurva Permintaan

Sebenarnya permintaan konsumen terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi

oleh harga dari barang itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh pendapatan

konsumen, harga barang lain, selera, dan lain sebagainya. Secara matematis hal

itu dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut :

Dx = f (Px, Y, Py, T, u)

Keterangan:

Dx = jumlah barang yang diminta

Px = harga barang itu sendiri

Demand (D)

Quantity (Q)

Price (P)
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Y = pendapatan konsumen

Py = harga barang lain

T = selera

u = faktor - faktor lainnya.

Apabila terjadi perubahan faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga,

maka akan terjadi perubahan permintaan. Perubahan permintaan akan

digambarkan dengan pergeseran kurva permintaan ke atas atau ke bawah.

(Joerson dan Fathorrozi, 2003)

1.4. Hukum Permintaan

Hukum permintaan adalah pertalian harga dan permintaan yang berbanding

terbalik (negatif) menimbulkan konsekuensi bahwa apabila harga naik maka

permintaan turun dan apabila harga turun maka permintaan akan naik. Penyebab

utama berlakunya hukum permintaan ini karena terbatasnya pendapatan

konsumen. Hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Jika harga barang naik, pendapatan konsumen yang tetap merupakan kendala

bagi konsumen untuk melakukan pembelian yang lebih banyak.

b. Jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari barang pengganti.

(Joerson dan Fathorrozi, 2003)

Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu

barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan

suatu hipotesis yang menyatakan: makin rendah harga suatu barang maka makin
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banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga

suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.

Sifat hubungan jumlah permintaan dan tingkat harga seperti itu disebabkan

karena; yang pertama adanya kenaikan harga yang menyebabkan para pembeli

mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang

yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun maka orang

mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambah

pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Yang kedua,

kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang. Pendapatan

yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya

terhadap berbagai jenis barang, dan terutama barang yang mengalami kenaikan

harga. (Sukirno, 2005)

1.5. Elastisitas Permintaan

Umumnya faktor yang sering dianalisis sebagai faktor yang mempengaruhi

jumlah yang diminta adalah harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, dan

harga barang lain. Semua itu dapat formulasinya sebagai berikut:

Qx = f (Px, I, Py)

Berkaitan dengan uraian di atas, maka elastisitas permintaan dapat dibagi menjadi

tiga yaitu elastisitas permintaan (harga), elastisitas pendapatan, dan elastisitas

harga silang.
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1.6. Elastisitas Harga (Price Elasticity)

Elastisitas harga menjelaskan perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat

perubahan harga. Hal itu dapat disusun rumusnya sebagai berikut:

Ep =

=
//

= (αQ/αP) . P/Q

Keterangan :

Q = jumlah Permintaan

P = harga

Elastisitas harga ini mempunyai nilai negatif. Hal ini menjelaskan kenaikan harga

akan menciptakan penurunan jumlah yang diminta, sebaliknya penurunan harga

akan menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta.

1.7. Elastisitas Pendapatan (Income Elasticity)

Elastisitas pendapatan menjelaskan perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat

perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan (Ei) adalah mengukur berapa

persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah

sebesar satu persen.

EI =

=
//

= (αQ/αI) . I/Q
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Keterangan:

Q = jumlah permintaan

I = pendapatan

Nilai elastisitas pendapatan dapat digunakan untuk mengetahui jenis suatu barang.

Pada umumnya hubungan antara jenis barang dengan nilai elastisitas pendapatan

dapat diungkapkan sebagai berikut :

- Barang normal : E1 = positif

Hal ini berarti bahwa pendapatan dan jumlah barang normal yang diminta

berbanding langsung, artinya kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan

jumlah barang akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta.

- Barang Inferior : E1 = negatif

Hal ini berarti bahwa pendapatan dan jumlah barang inferior yang diminta

berbanding terbalik, artinya kenaikan pendapatan akan menyebabkan penurunan

jumlah barang yang diminta.

- Barang Kebutuhan Pokok: 0<E1<1

Pendapatan dan jumlah barang kebutuhan pokok yang diminta berbanding

langsung, tetapi perubahan pendapatan tidak menyebabkan perubahan permintaan

terhadap barang tersebut sebesar perubahan pendapatannya.

- Barang Mewah: E1>1

Perubahan pendapatan akan menimbulkan perubahan jumlah yang  diminta, tetapi

dalam hal ini perubahan permintaan lebih besar dari perubahan pendapatannya itu

sendiri.
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1.8. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Elastisitas Permintaan

- Banyaknya Barang Pengganti yang Tersedia

Sekiranya sesuatu barang mempunyai banyak barang pengganti permintaannya

cenderung bersifat elastis yaitu perubahan harga yang kecil saja akan

menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Sebaliknya, permintaan

terhadap barang yang tidak banyak mempunyai barang pengganti adalah bersifat

tidak elastis. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa makin banyak jenis

barang pengganti atas suatu barang, makin elastis sifat permintaannya.

- Presentasi Pendapatan yang Dibelanjakan

Makin besar bahagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang

makin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Untuk barang dengan harga

murah sifat permintaannya tidak elastis karena perubahan harga tidak akan banyak

mempengaruhi permintaannya terhadap barang tersebut. Sebaliknya barang yang

lebih mahal sifat permintaannya elastis karena perubahan harga sedikit saja akan

mempengaruhi orang untuk memilih barang lain dengan merek yang sama dan

harga yang lebih murah.

- Jangka Waktu Analisis

Makin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis makin elastis sifat

permintaan sesuatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat permintaan bersifat

tidak elastis karena perubahan - perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum

diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta

barang - barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan.

Dalam jangka panjang pembeli dapat mencari barang pengganti atas sesuatu
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barang yang mengalami kenaikan harga dan ini akan banyak mengurangi

permintaan atas barang tersebut. Oleh karena itu, dalam jangka panjang

permintaan sesuatu barang bersifat elastis. (Sukirno, 2005)

2. Jasa

2.1. Pengertian Jasa

Menurut Phillip Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait

dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik. Dalam ilmu ekonomi, jasa

adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen

atau dengan barang - barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer

kepemilikan.

Jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih

dirasakan daripada dimiliki serta pemakai jasa lebih dapat berpartisipasi aktif

dalam proses mngkonsumsi jasa. Pada dasarnya jasa merupakan aktivitas -

aktivitas yang tidak nyata yang memberikan keinginan, kepuasan yang tidak perlu

melekat pada penjualan daripada produk lainnya. (Stanton, 1991)

2.2. Karakteristik Jasa

Seringkali dikatakan bahwa jasa memiliki karakteristik unik yang

membedakannya dari barang atau produk – produk manufaktur. Menurut Payne

ada empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam jasa dan pembeda dari
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barang pada umumnya, yaitu:

- Tidak berwujud (intangible)

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan,

dicicipi atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.

- Heteregonitas (heterogenity)

Jasa merupakan variabel non standar dan sangat bervariasi. Artinya, karena jasa

itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun

dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan

dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai

interaksi tersebut.

- Tidak dapat dipisahkan (inseparability)

Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, dengan

partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada di

tempat jasa yang dimintanya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil

bagian dalam proses produksi tersebut.

- Tidak tahan lama (perishability)

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa disimpan,

dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa dimana

ia membeli jasa.
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2.3. Klasifikasi Jasa

Jasa dapat diklasifikasikan atas 4 yaitu:

- Jasa dapat diarahkan kepada badan manusia, jasa yang diberikan merupakan

tindakan nyata yang diarahkan konsumen. Tindakan ini dapat diarahkan

kepada badan manusia, seperti: perawatan kesehatan, transportasi penumpang,

salon kecantikan, klinik olahraga, restoran, pemotongan rambut, dan lain -

lain.

- Jasa ditujukan kepada barang dan kepemilikan fisik yang lain. Tindakan nyata

yang diarahkan kepada barang atau sesuatu yang dimiliki konsumen, seperti:

pengantaran (pengiriman), penjagaan (gudang, rumah, laundry dan dry

cleaning, pertamanan, dan lain - lain.

- Jasa diarahkan kepada mental manusia. Tindakan tidak nyata yang diarahkan

kepada intelektualitas konsumen, seperti: pendidikan, penyiaran, jasa,

informasi, teater, dan lain - lain.

- Jasa diarahkan kepada intangible. Tindakan tidak nyata yang dilakukan

terhadap asset intangible konsumen, seperti: asuransi, investasi di bank, jasa

hukum, dan lain - lain. (Yazid, 1999)

2.4. Macam- macam Jasa

Dalam buku Pemasaran Jasa, Audrey Wilson mengutip pendapat dari Green Field

yang berkaitan mengenai macam jasa, yaitu jasa yang dibedakan ke dalam dua

kelompok yaitu:
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2.4.1. Jasa untuk konsumen

Sebagai jasa yang dimanfaatkan oleh rumah tangga dan pribadi sesuai dengan

kemampuan rumah tangga. Jasa untuk konsumen digambarkan sebagai

pengeluaran oleh orang perorang dan bukan organisasi, yang tidak mengakibatkan

adanya kepemilikan barang. Antara lain menyangkut perawatan pribadi,

kesejahteraan (asuransi perumahan), hiburan dan transportasi.

2.4.2. Jasa Produsen

Sebagai jasa yang dimanfaatkan oleh organisasi industri atau lembaga. Jasa untuk

produsen dapat dikategorikan menjadi:

a. Jasa peralatan yaitu semua pelayanan jasa yang ada kaitannya dengan

instalasi, penyelenggaraan perawatan dan perbaikan pabrik, alat pelengkap

dan alat operasi, berkas dan perabotan.

b. Jasa pemberian kemudahan yaitu semua pelayanan jasa untuk menyediakan

sarana operasi dan organisasi yang produktif termasuk pengadaan uang,

penyimpanan, pengangkutan, promosi dan asuransi.

c. Jasa berupa nasehat dan konsultasi yaitu semua pelayanan jasa yang

menyampaikan keahlian dan kecakapan khusus maupun umum termasuk

penasehat, penggunaan dan pencarian sumber - sumber daya, riset,

pendidikan, organisasi dan pemasaran.
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3. Pendapatan

Dalam ilmu ekonomi, istilah pendapatan mengandung arti yaitu hasil dari

pekerjaan seseorang yang dikeluarkannya untuk mengkonsumsi suatu barang dan

jasa dan selebihnya ditabung dan bentuk singkatnya yaitu:

Dimana Y = pendapatan

C = konsumsi

S = tabungan

Pengertian pendapatan dari penerimaan menurut Biro Pusat Satatistik dibedakan

dalam :

1. Pendapatan faktor yang didistribusikan, yang dibagi menurut sumbernya

menjadi:

- Penghasilan gaji dan upah

- Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas

- Penghasilan dari pemilikan harta

2. Transfer yang bersifat redistributif, terutama terjadi dari transfer pendapatan

yang tidak mengikat dan biasanya bukan merupakan imbalan atas penyerahan

barang, jasa atau harta milik.

Hans Dieter Evers (1982) merinci pendapatan terdiri atas:

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan dari:

- Dari usaha sendiri meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi atau

penjulan dari kerajinan rumah.

- Hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari harta milik tanah.

- Keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial
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2. Pendapatan berupa barang, yaitu pendapatan berupa:

- Pendapatan pemabayaran upah dan gaji yang dibentukkan dalam batas

pengorbanan, transportasi, dan pemukiman.

- Barang yang diproduksi di rumah atau sewa yang seharusnya dikeluarkan

terhadap rumah sendiri yang ditempati.

- Penerimaan yang bukan pendapatan, yaitu pengambilan tabungan,

penjualan barang - barang, penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman

uang, hadiah, warisan atau menang judi.

Pendapatan masyarakat adalah hal penjualan dari faktor - faktor produksi yang

dimilikinya pada sektor produksi. Dari sektor produksi ini membeli faktor – faktor

produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga

uang berlaku di faktor - faktor produksi. Tingkat pendapatan rumah tangga

tergantung kepada jenis - jenis kegiatan yang dilakukannya, jenis kegiatan yang

mengikutsertakan modal atau keterampilan, mempunyai produktivitas tenaga

kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu memberikan pendapatan yang lebih

besar.

4. Harga

4.1. Pengertian Harga

Harga adalah satu - satunya unsur pemasaran yang menghasilkan pendapatan

penjualan. Unsur lainnya jelas mengakibatkan keluarnya biaya. Kalau seorang

ingin membeli sesuatu barang atau jasa, maka orang tersebut harus mengeluarkan

sejumlah yang tertentu sebagai pengganti barang atau jasa. Menurut Lupiyoadi,
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harga jasa merupakan penetapan yang penting karena terkait dengan revenue,

citra, distribusi dan lain -lain.

Harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah

barang beserta jasa -jasa tertentu atau kombinasi dari keduanya. Harga sesuatu

produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang

terhadap produk yang dibelinya.

Ada beberapa sebutan untuk harga suatu barang atau jasa:

- Harga pejabat eksekutif disebut gaji (salary)

- Harga juru jual disebut komisi (commission)

- Harga pekerja disebut upah (wage)

- Harga kursus/kuliah disebut juga uang kuliah (tuition fee)

- Harga perusahaan umum disebut rekening (bill)

- Harga pelayanan dokter disebut tarif (fee)

- Harga pinjaman uang disebut bunga (interest)

- Harga dosen tamu disebut honorium dan sebagainya.

Jadi sebutan harga dapat berbentuk gaji, upah, tarif, uang sewa, bunga, honorium,

komisi pajak, rekening, dan sebagainya. (Gitosudarmo, 2000)

Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu

produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran / marketing mix

(4P = product, price, place, promotion / produk, harga, distribusi, promosi).

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan

dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu

perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan
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diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.

Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun,

namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat

diperoleh organisasi perusahaan.

4.2. Tujuan Penetapan Harga

a. Mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya

Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang

untung yang optimal.

b. Mempertahankan perusahaan

Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya

operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk bayar

tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya

transportasi, dan lain sebagainya.

c. Menggapai ROI (Return of Investasi)

Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang ditanam pada

perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat

tercapainya modal kembali.

d. Menguasai Pangsa Pasar

Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing, dapat

mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran.
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e. Mempertahankan Status Quo

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan

harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.

4.3. Cara Penetapan Harga Pokok

a. Pendekatan Permintaan dan Penawaran (Supply Demand Approach)

Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga

keseimbangan (equilibrium price) dengan cara mencari harga yang mampu

dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk

jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan.

b. Pendekatan Biaya (Cost Oriented Approach)

Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen

dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan

break even analysis.

c. Pendekatan Pasar (Market Approach)

Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung

variabel - variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan

kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain - lain.
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5. Pelayanan

5.1. Pengertian Pelayanan

Ada beberapa pengertian tentang pelayanan, antara lain: Pelayanan merupakan

serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan juga merupakan suatu proses. Sebagai

proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi

seluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Munir, 2000). Yang dimaksud

pelayan umum adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang

ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak.

Menurut Ahmad Batinggi (1999), pelayanan umum dapat diartikan sebagai

perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal - hal

yang diperlukan masyarakat / khalayak umum. Dengan demikian, pelayanan yang

baik dan berkualitasadalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak

mengandung kesalahan, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Masih banyak pengertian pelayanan yang dikemukakan oleh beberapa pakar,

diantaranya Fandi Ciptono dan lain - lainnya. Pada prinsipnya dapat disimpulkan

bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh suatu organisasi baik pemerintah

maupun swasta termasuk bidang ketatausahaan harus memuat beberapa aspek,

antara lain :

- Keterbukaan yaitu adanya informasi pelayanan yang berupa loket informasi

yang dimilikinya dan terpampang dengan jelas;

- Kesederhanaan yaitu mencakup prosedur palayanan dan persyaratan

pelayanan;
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- Kepastian yaitu menyangkut informasi waktu, biaya dan petugas pelayanan

yang jelas;

- Keadilan yaitu memberi perhatian yang sama terhadap pelanggan tanpa

adanya diskriminasi yang dapat dilihat dari materi atau kedekatan seseorang;

- Keamanan dan kenyamanan hasil produk pelayanan memenuhi kualitas teknis

dan dilengkapi dengan jaminan purna pelayanan secara administrasi;

- Perilaku petugas pelayanan menyenangkan pelanggan, yaitu harus tanggap

dan peduli dalam memberikan pelayanan dengan tidak mempersulit pelanggan

untuk mencari keuntungan pribadi. (Ciptono, 1997)

Sedangkan pengertian dari pelayanan publik atau pelayanan umum dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang - undangan.

5.2. Penyelenggaraan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pelayanan maka berdasarkan organisasi yang

menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu:

- Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi

privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan
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oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan

pengangkutan milik swasta.

- Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi

publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi:

 Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang

diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan

satu - satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus

memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi,

pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.

 Yang bersifat sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya

pengguna / klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa

penyelenggara pelayanan.

5.3. Karakteristik Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Ada lima karakteristikyang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

- Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan

tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.

- Posisi tawar pengguna /klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna / klien,

maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan

yang lebih baik.

- Tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan

yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/ klien.
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- Fokus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol

atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

- Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau

penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

B. Tinjauan Empirik

Tabel 4. Ringkasan Penelitian Terdahulu
Judul Analisis Determinan Permintaan Masyarakat Kota

Medan Terhadap Jasa Pengiriman Paket Pos di PT. Pos
Indonesia (Persero) Cabang Kota Medan

Penulis Aisyah Nasution
Tujuan Untuk melihat pengaruh harga, kualitas layanan, dan

pendapatan terhadap permintaan jasa kurir di Pos
Indonesia Cabang Kota Medan.

Variabel Harga atau tarif, kualitas layanan, dan pendapatan
Analisis Data Menggunakan Ordinary Least Square dengan multiple

regresi.
Jenis Data Data primer didapat dari kuisioner yang diisi oleh

pengguna jasa kurir Kantor Pos Cabang Way Halim
Permai.
Sedangkan data sekunder berasal dari instansi dan juga
literature yang relevan.

Kesimpulan Kualitas layanan dan pendapatan berpengaruh positif
terhadap permintaan sedangkan harga berpengaruh
negatif terhadap permintaan jasa kurir.

Judul Analisis Permintaan Jasa Pengiriman pada PT. TiKi
Jalur Nugraha Eka (JNE) tujuan Pekanbaru – Jakarta di
Kota Pekanbaru.

Penulis Marlina Parhusip
Tujuan Melihat pengaruh harga, pendapatan per kapita, dan

jumlah penduduk terhadap permintaan jasa pengiriman
barang pada PT. JNE tujuan Pekanbaru – Jakarta.

Variabel Harga, Pendapatan per Kapita, Jumlah penduduk
Analisis Data Teknik Analisa Data Kuantitatif - Regresi Berganda
Jenis Data Data sekunder dari PT. JNE Agen Utama Pekan Baru

dan Biro Pusat Statistik (BPS) dan data primer yang
diambil langsung dari konsumen
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Kesimpulan Adapaun hasil penelitian yang diperoleh dari uji F
adalah F hitung > dari F tabel (35,384 > 19,2) yang
artinya harga, pendapatan perkapita, dan jumlah
penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap
permintaan jasa pengiriman JNE. Hasil perhitungan
koefisien determinasi (R2) adalah 0,982. Artinya adalah
harga pendapatan perkapita dan jumlah penduduk
mempengaruhi permintaan jasa pengiriman sebesar
98,2%.

Judul Pengaruh Persepsi, Sikap dan Motivasi Konsumen
Terhadap Minat Penggunaan Jasa Pengiriman Tiki di
Manado

Penulis Marisca C. Manoppo
Tujuan Menguji pengaruh persepsi, sikap, dan motivasi

konsumen terhadap minat penggunaan jasa pengiriman
Tiki Manado.

Variabel Persepsi masyarakat, sikap konsumen dan motivasi
konsumen

Analisis Data Metode penelitian asosiatif dengan menggunakan
metode regresi berganda.

Jenis Data Data sekunder yang didapat dari Tiki Manado dan data
primer yang didapat dari konsumen Tiki Manado yang
menjadi responden penelitian.

Kesimpulan Secara parsial sikap dan motivasi berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap minat penggunaan jasa
pengiriman sedangkan persepsi tidak berpengaruh.


