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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Kotler (2009: 5) mengemukakan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu proses 

sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Sedangkan Sunarto (2004: 45) mengemukakan pemasaran 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 berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah 

kegiatan yang sangat kompleks dan tidak hanya menyangkut upaya menawarkan 

suatu produk kepada konsumen tetapi juga menyangkut proses yang terjadi 

sebelum barang tersebut ditawarkan kepada konsumen sampai pada dampak 

setelah konsumen mengkonsumsi suatu produk. 
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2.2 Pengertian Jasa 

Jasa didefinisikan sebagai, setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikkan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan modal 

fisik atau sebaliknya . Aspek interaksi konsumen dan produsen selalu ada didalam 

pelayanan yang merupakan proses atau aktivitas yang tidak berwujud. 

Gronroos dalam Tjiptono (2011: 17) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen / pelanggan. 

Menurut Kotler (2009: 27) jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada adasrnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan 

produk fisik atau sebaliknya. 

2.3 Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literature pemasaran jasa mengungkapkan bahwa jasa memiliki 

karakteristik unik yang membedakannya dengan barang. Adapun karakteristik 

jasa tersebut adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2011:35) : 
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1. Intangibility 

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

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

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

didengar, atau dirasa sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

2. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian di jual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa 

umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada 

waktu dan tempat yang sama. 

3.  Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, artiny 

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

dimana jasa tersebut diproduksi. 

4.  Perishability 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk 

pemakaian ulang di waktu mendatang, dijual kembali, atau dikembalikan. 

2.4 Klasifikasi Jasa 

Tjiptono (2011:21) menjelaskan secara garis besar klasifikasi jasa dapat dilakukan 

berdasarkan tujuh kriteria pokok yaitu : 
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1. Segmen Pasar 

Jasa dibedakan menjadi jasa yang ditujukan pada konsumen akhir (misalnya 

taksi, asuransi jiwa, catering, jasa tabungan dan pendidikan) dan jasa bagi 

konsumen organisasi awal (misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan 

perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen). 

2. Tingkat Keberwujudan 

Keterlibatan produk fisik dengan konsumen dibedakan menjadi tiga macam : 

a. Rented good sevices 

Penyewaan dan penggunaan produk tertentu oleh konsumen dengan tarif 

yang disepakati dalam jangka waktu yang spesifik (penyewaan mobil, 

video games, vcd dan dvd, komputer, villa, dan apartemen). 

b. Owned good sevices 

Produk milik konsumen direparasi, dikembangkan, atau ditingkatkan 

untuk kerjanya, atau dipelihara dan dirawat oleh perusahaan jasa (reparasi 

arloji, mobil, komputer dan lain-lain). 

c. Non good services 

Jasa personal bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) yang 

ditawarkan kepada pelanggan (supir, dosen, baby sitter, dan lain-lain). 

3. Keterampilan Penyedia Jasa 

a. Professional Services (dosen, konsultan, pengacara, dokter, akuntan, 

bidan, dan lain-lain). 

b. Non Professional Services (supir taksi, tukang parkir, kurir, penjaga 

malam dan lain-lain). 



19 
 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

a. Commercial Services atau Profit Sevices (Jasa penerbangan, bank 

penyewaan mobil, biro iklan, hotel, dan lain-lain). 

b. Non Profit Services (sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, dan 

lain-lain). 

5. Regulasi 

a. Regulated Services (jasa pialang, angkutan umum, media masa, 

perbankan, dan lain-lain). 

b. Non Regulated Services (jasa makelar, katering, rumah kost dan asrama, 

kantin sekolah, dan lain-lain). 

6. Tingkat Intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja) 

a. Equipment Based Services (cuci mobil otomatis, sambungan telepon 

interlokal maupun internasional, mesin ATM, dan lain-lain). 

b. People Based Services (pelatih sepak bola, satpam, akuntan, konsultan,  

bidan, dokter, dan lain-lain). 

7. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

a. High Contact Services (universitas, bank, dokter, penata rambut, penasihat 

perkawinan, dan konsultan bisnis). 

b. Low Contact Services (bioskop, jasa PLN, jasa telekomunikasi, dan jasa 

layanan pos). 
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2.5 Kualitas Pelayanan 

Dalam dunia industri yang sangat kompetitif saat ini, khususnya dalam bidang 

jasa dihadapkan pada pengukuran kualitas layanan yang diberikan melalui 

kompetensi tenaga kerja dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya saing. 

Pengukuran kompetensi bukanlah hal yang mudah dalam layanan jasa dimana 

banyak hal yang terlibat. 

Layanan yang baik merupakan salah satu syarat kesuksesan perusahaan jasa. 

Kualitas layanan dipandang sebagai salah satu komponen yang perlu diwujudkan 

oleh perusahaan karena memiliki pengaruh untuk mendatangkan konsumen baru 

dan dapat mengurangi kemungkinan pelanggan lama untuk berpindah ke 

perusahaan lain. Untuk memberikan layanan yang berkualitas dibutuhkan 

kesungguhan yang mengandung unsur kecepatan, keamanan, keramahtamahan, 

dan kenyamanan yang terintegrasi sehingga manfaatnya besar. 

Selain itu pemberian layanan yang bermutu dengan memenuhi atau melebihi 

pengharapan konsumen mengenai mutu jasa. Pengharapan konsumen dibentuk 

berdasarkan pengalaman mereka, saran teman-teman mereka, dan iklan yang 

disampaikan perusahaan jasa. 

Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan revolusi 

mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan yang tidak 

boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang. Persaingan yang 

semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa/layanan 

untuk selalu memanjakan konsumen/pelanggan dengan memberikan pelayanan 

terbaik. Para pelanggan akan mencari produk berupa barang atau jasa dari 
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perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepadanya. Kualitas 

pelayanan merupakan komponen penting dalam persepsi konsumen, juga sangat 

penting dalam pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik kualitas 

maka jasa yang diberikan maka akan semakin baik pula citra jasa tersebut dimata 

konsumen. 

Menurut Zeithaml et al. dalam Tjiptono (2011) ciri-ciri dari kulitas jasa adalah 

sebagai berikut : 

1) Kualitas jasa sangat sulit untuk dilakukan evaluasi dibandingkan dengan 

kualitas barang. 

2) Kualitas jasa merupakan perbandingan hasil dari pandangan konsumen antara 

harapan dan kenyataan. 

3) Kriteria untuk menentukan kualitas jasa akhirnya dikembalikan kepada 

konsumen sendiri. Pandangan pada suatu kualitas jasa dimulai bagaimana 

penyedia jasa dapat memenuhi harapan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2011:164) definisi kualitas layanan berfokus pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. Disini harapan pelanggan dapat berupa 

tiga macam tipe, antara lain:  

1. Will expextation  

Yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau diperkirakan konsumen akan 

diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Tipe ini 

merupakan tingkat harapan yang paling sering dimaksudkan oleh konsumen, 

sewaktu menilai kualitas jasa tertentu.  
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2. Should expectation  

Yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima konsumen.  

3. Ideal expectation  

Yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima 

konsumen. 

Parasuraman et al. (1985) dalam Tjiptono (2011:196) menyatakan sepuluh 

dimensi dari service quality yang dihasilkan dari penelitiannya, yaitu : 

1) Reliability (kehandalan), melibatkan konsistensi dari kinerja dan keterkaitan. 

Berarti perusahaan di tuntut untuk memberikan layanan dengan benar pada 

saat yang tepat. 

2) Responsiveness (ketanggapan), berhubungan dengan kesiap-siagaan atau 

kesediaan dari karyawan untuk menyediakan layanan. Responsiveness 

melibatkan ketepatan waktu dari layanan. 

3) Competence (kemampuan), berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk melaksanakan layanan. 

4) Accsess (mudah diperoleh), berarti memiliki pendekatan dan mudah 

mengadakan kontak. 

5) Courtesy (kehormatan), melibatkan kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, 

dan keakraban dari kontak personil. 

6) Communication (komunikasi), berarti memelihara konsumen dengan bahasa 

yang mudah dimengerti dan mendengarkan konsumen. 

7) Credibility (dapat dipercaya, berarti kelayakan, kepercayaan, dan kejujuran). 

8) Security (keamanan), berarti bebas dari bahaya, resiko dan ancaman. 
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9) Understanding/knowing (memahami), yaitu usaha untuk memahami 

kebutuhan konsumen. 

10) Tangibles (bukti nyata yang kasat mata), berarti bukti secara fisik yang 

meliputi fasilitas fisik, penampilan personil, peralatan dan perlengkapan yang 

disediakan. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan Parasuraman (1988) dalam Fandy 

Tjiptono (2011:198) dari sepuluh dimensi service quality yang dihasilkan dari 

penelitian sebelumnya ditemukan intisari dari kualitas layanan yang dilebur 

menjadi lima dimensi dari service quality yang dikenal sebagai SERVQUAL 

yaitu: 

1) Reliability (kehandalan), kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan 

secara meyakinkan dan akurat. 

2) Responsiveness (ketanggapan), kesediaan membantu konsumen dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

3) Assurance (jaminan), pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan merekam 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

4) Empathy (empati), kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan 

khusus kepada masing-masing konsumen. 

5) Tangibles (benda berwujud), penampilan fisik, perlengkapan, karyawan dan 

bahan komunikasi.  

Memberikan kualitas pelayanan dipertimbangkan sebagai sebuah strategi penting 

supaya sukses dan bertahan dalam lingkungan persaingan saat ini. Kualitas 



24 
 

pelayanan adalah tingkatan dimana dapat memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen (Zeithaml, 2008). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas jasa adalah suatu tingkat sejauh mana 

kemampuan pelayanan perusahaan dapat memenuhi harapan konsumen. Semakin 

besar kesenjangan antara harapan dan kemampuan pelayanan menyebabkan 

tingkat ketidakpuasan konsumen semakin besar pula. 

Konsep kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari 

perspektif atau ciri-ciri yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan 

spesifikasi.  

Namun terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama lain: 

1. Persepsi konsumen 

2. Produk/jasa 

3. Proses. 

Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk 

atau jasa. Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan pelanggan, 

pembelinya tidak puas. Bila kinerja sesuai harapan atau melebihi harapan, 

pembelinya merasa puas atau merasa amat gembira. Pelanggan yang merasa puas 

akan membeli ulang dan mereka memberitahu orang lain mengenai pengalaman 

baik tentang produk itu. Kuncinya adalah memadukan harapan pelanggan dengan 

kinerja perusahaan. 
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2.6 Loyalitas 

Loyalitas pelanggan secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas suatu 

produk, baik barang maupun jasa tertentu. Pelanggan yang setia pada merek 

tertentu cenderung terikat pada merek tersebut dan akan membeli produk yang 

sama lagi sekalipun tersedia banyak alternatif lainnya (Tjiptono, 2011). 

Pada penyedia jasa pendidikan biasanya loyalitas diukur melalui konsumsi 

konsumen terhadap jasa tersebut sampai tamat atau ketika konsumen 

menyelesaikan sampai tingkat akhir atau lulus. Bahkan jika telah timbul suatu 

kepercayaan dan kesetiaan terhadap merek tersebut, konsumen akan cenderung 

terus melanjutkan spesifikasi kursus jenis lainnya dengan tingkat yang lebih tinggi 

pada lembaga yang sama. 

Pada hakikatnya, loyalitas pelanggan merupakan suatu hubungan antara 

perusahaan dan publik (pelanggan). Hubungan ini bisa langgeng dilandasi sepuluh 

prinsip pokok loyalitas pelanggan (Tjiptono, 2011) yaitu: 

1. Kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas utuh. 

2. Nilai tambah (kualitas, biaya, waktu siklus, teknologi, profitabilitas, dan 

seterusnya) dalam kemitraan antara pelanggan dan pemasok. 

3. Saling percaya antara manajer dan karyawan, serta antara perusahaan dan 

pelanggan. 

4. Keterbukaan (saling berbagi data teknologi, strategi, dan biaya) antara 

pelanggan dan pemasok. 

5. Saling membantu secara aktif dan konkrit 
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6. Bertindak berdasarkan semua unsur Customer Enthusiasm. Dalam bidang jasa 

unsur-unsur tersebut terdiri dari kualitas, ketepatan waktu, dependability, 

cooperativeness, dan komunikasi. 

7. Berfokus pada faktor-faktor tak terduga (unexpected) yang dapat 

menghasilkan Customer Delight. 

8. Kedekatan dengan pelanggan. 

 

9. Tetap menjalin relasi dengan pembeli pada tahap purna beli. 

10. Antisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa datang. 

Loyalitas konsumen merupakan kesetiaan konsumen terhadap penyedia jasa yang 

telah memberikan pelayanan kepadannya. Menurut Tjiptono (2011) loyalitas 

disini dapat diukur dengan 3 indikator, yaitu: 

a. Repeat, yaitu apabila pelanggan membutuhkan barang atau jasa yang 

disediakan oleh penyedia jasa yang bersangkutan 

b. Retention, yakni ia tidak terpengaruh jasa yang ditawarkan oleh pihak lain. 

c. Refferal, apabila jasa yang diterima memuaskan, maka pelanggan akan 

memberitahukan kepada pihak lain, dan sebaliknya apabila ada ketidakpuasan 

atas pelayanan yang diterima ia tidak akan bicara pada pihak lain, tapi justru 

akan memberitahukan pelayanan yang kurang memuaskan tersebut. 

Menurut Griffin (2005:31) loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku 

pembeli. Pelanggan yang loyal adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut :  

1. Melakukan pembelian secara berulang secara teratur  
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2. Membeli antar lini produk dan jasa  

3. Merekomendasikan kepada orang lain  

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak mudah 

dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah  

Griffin (2005:11) mengemukakan bahwa semakin lama loyalitas seorang 

pelanggan, semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari satu 

pelanggan ini. Loyalitas yang meningkat dapat menghemat biaya perusahaan di 

enam bidang antara lain :  

1. Biaya pemasaran menjadi berkurang, karena biaya untuk menarik pelangan 

baru lebih tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan.  

2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti biaya negosiasi kontrak dan 

pemrosesan pesanan.  

3. Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang karena lebih sedikit pelanggan 

hilang yang harus digantikan.  

4. Keberhasilan penjualan silang menjadi meningkat, menyebabkan pangsa pasar 

yang lebih besar.  

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif, dengan asumsi para 

pelanggan yang loyal juga merasa puas.  

6. Biaya kegagalan menjadi menurun seperti pengurangan pengerjaan ulang, 

kalim garansi, biaya pergantian, dan sebagainya.  

 

 

 

 


