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BAB II

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan berbagai teori dasar pendukung dalam melakukan

penelitian. Teori – teori dasar yang digunakan adalah teori tentang jasa, kualitas

produk jasa, konsumen, dan kepuasan konsumen. Teori-teori tersebut akan

diaplikasikan dengan topik penelitian guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

2.1. Pemasaran

Istilah pemasaran seringkali disamakan dengan penjualan atau promosi.

Namun sebenarnya penjualan hanyalah salah satu bagian dari fungsi pemasaran.

Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan pengertian pemasaran yang

dikemukakan oleh beberapa ahli pemasaran.

Menurut Kotler (2000, 8), pemasaran adalah:

Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what
they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and
services of value with others.

Artinya, pemasaran adalah sebuah proses sosial dimana para individu dan

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui pembuatan,
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penawaran, serta pertukaran barang dan jasa yang memiliki nilai dengan pihak

lain, secara bebas.

Menurut Stanton (1991, 5-6), pengertian pemasaran adalah:

Marketing is a total system of business activities designed to plan, price,
promote, and distribute want-satisfying product to target markets to achieve
organizational objectives.

Artinya, pemasaran adalah sebuah sistem yang mencakup seluruh aktivitas bisnis

yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan

mendistribusikan produk pemuas keinginan kepada target pasar guna mencapai

objektif  (tujuan) sebuah perusahaan.

Dan menurut American Marketing Association pada buku Kotler (2006, 6),

pemasaran adalah:

Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers,
clients, partners, and society at large.

Artinya, pemasaran adalah sebuah aktivitas, sekelompok institusi, serta proses-

proses pembuatan, pengkomunikasian, pengantaran, dan pertukaran penawaran

yang memiliki nilai bagi konsumen, klien, partner, dan masyarakat umum.

Dalam hal ini, proses pemasaran dilihat secara lebih mendetail oleh Kotler,

tidak saja dari segi pemasaran secara umum, tetapi juga segi sosial atau interaksi

yang terjadi antara penjual dan pembeli melalui penciptaan dan pertukaran produk

dan nilai antara satu dengan yang lain. Maksudnya adalah produk - produk yang

dijual memiliki nilai dalam jumlah uang, penjual memenuhi produk yang
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dibutuhkan atau diinginkan konsumen dan konsumen membayar, namun jika

dilihat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu

proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan

pertukaran nilai produk dengan pihak lain. Atau dengan kata lain bisa disebut

sebagai hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan

mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

2.1.1 Konsep Inti Pemasaran

Seperti telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa pemasaran

merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu barang atau jasa

sehingga pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial

dengan mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran

produk-produk yang bernilai. Namun untuk dapat dipahami lebih lanjut

pemasaran dapat didefinisikan melalui beberapa konsep intinya yang dapat

digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Sistem Pemasaran Sederhana
Sumber : Kotler 2000, 9

Gambar 2.1 di atas menunjukan hubungan antara industri dan pasar. Para penjual

dan pembeli dihubungkan oleh empat arah. Penjual mengirimkan barang dan jasa

serta komunikasi berupa iklan atau surat langsung ke pasar; sebaliknya, mereka

menerima uang dan informasi berupa sikap atau data penjualan dari pasar. Garis

lingkaran sebelah dalam menunjukan pertukaran yang memberikan uang untuk

mendapatkan barang atau jasa; garis lingkaran sebelah luar menunjukan

pertukaran informasi.

Selanjutnya menurut Tjiptono (2007, 3-4) untuk mencapai pemasaran

yang efisien, efektif dan bertanggung jawab sosial, ada lima konsep pemasaran

yang melandasi organisasi dalam melakukan kegiatan pemasarannya, yaitu :
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1. Konsep produksi (the production concept)

Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses

produk/operasi (internal). Asumsi yang diyakini adalah konsumen 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 (the product concept)

Dalam konsep ini, pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih

menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur, atau

penampilan superior. Konsekuensinya, pencapaian tujuan bisnis

perusahaan dilakukan melalui inovasi produk, riset dan pengembangan,

dan pengendalian kualitas secara berkesinambungan.

3. Konsep penjualan (the selling concept)

Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan

(internal), di mana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus

dipengaruhi (bila perlu, dibujuk) agar penjualan dapat meningkat.

Sehingga, tercapai laba maksimum sebagaimana menjadi tujuan

perusahaan. Dengan demikian, fokus kegiatan pemasaran adalah usaha-

usaha memperbaiki teknik-reknik penjualan dan kegiatan promosi secara

intensif dan agresif agar mampu mempengaruhi dan membujuk konsumen

untuk membeli, sehingga pada gilirannya penjualan dapat meningkat.
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4. Konsep pemasaran (the marketing concept)

Berbeda dengan tiga konsep sebelumnya yang berorientasi pada

lingkungan internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan

(eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia

membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan

keinginannya serta memberikan kepuasan. Implikasinya, fokus aktivitas

pemasaran dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan adalah berusaha

memuaskan pelanggan melalui pemahaman perilaku konsumen 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.

5. Konsep pemasaran masyarakat (the societal marketing concept)

Pemasar yang menganut konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya

bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan

keinginannya serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan sosial

konsumen. Tujuan aktivitas pemasaran adalah berusaha memenuhi

kebutuhan masyarakat, sekaligus memperbaiki hubungan antara produsen

dan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan pihak-pihak terkait.

2.2. Jasa (service)

Jasa merupakan suatu tindakan atau aktifitas ekonomi yang diberikan

kepada konsumen oleh penyedia jasa dalam rangka memberikan nilai yang lebih
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terhadap konsumen. Tujuan utama jasa adalah memuaskan kebutuhan konsumen

dan memberikan jasa sesuai dengan ekspektasi dari konsumen.

Menurut Lovelock (2011, 37), pengertian jasa adalah:

Services are economic activities offered by one party to another. Often time-
based, performances bring about desired results to recipients, objects, or other assets for
which purchasers have responsibility. In exchange for money, time, and effort, service
customers expect value from access to goods, labor, professional skills, facilities,
networks, and systems; but they do not normally take ownership of any of the physical
elements involved.

Artinya, jasa adalah aktivitas ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada

pihak lain yang biasanya berdasarkan waktu. Performa yang hasilnya sesuai

dengan harapan penerima, obyek, atau aset lainnya yang menjadi tanggung jawab

pembeli. Sebagai pertukaran atas uang, waktu, dan usaha yang konsumen berikan,

konsumen mengharapkan mendapatkan nilai dari akses ke barang, tenaga,

kemampuan professional, fasilitas, jejaring dan system; tetapi biasanya mereka

tidak mendapatkan kepemilikan apapun dari segala elemen fisik yang terlibat.

Menurut Kotler (2006, 372) definisi jasa sebagai berikut :

A service is any act or performance that one party can offer to another that is
essentially intangible and does not result in the owship of anything its production may or
may not be tied a physical product.

Artinya, jasa adalah sebuah aksi atau performa yang dapat ditawarkan oleh satu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud (intangible)

dan tidak menghasilkan kepemilikan atas hasil produksi apapun yang mungkin

atau mungkin tidak memiliki wujud fisik.
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Jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat

hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta konsumen lebih aktif

berpartisipasi dalam proses terjadinya jasa tersebut. Dengan aktifnya konsumen

terhadap proses penyampaian jasa tersebut, maka persepsi konsumen sudah mulai

dibentuk sejak jasa akan diberikan. Dalam penyampaian jasa, kepuasan

merupakan unsur yang penting sebab setelah melakukan transaksi, konsumen

merasakan secara langsung karakteristik jasa tersebut sesuai dengan tujuan utama

transaksi itu dirancang untuk memberikan kepuasan keinginan kepada konsumen.

2.2.1. Karakteristik Produk Jasa

Jasa adalah jenis usaha yang berbeda dari usaha yang menjual barang,

sehingga jasa memiliki karakteristik. Menurut Kotler (2006, 375-377) jasa

memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk secara umum, jasa dapat

dikategorikan sebagai suatu aset bagi suatu perusahaan, karakteristik tersebut

adalah :

1. Tidak berwujud (Intangibility)

Jasa bersifat tidak berwujud. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat

dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk

mengurangi ketidakpastian, para pembeli akan mencari tanda atau bukti mutu

jasa. Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa dari tempat,

orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat.
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2. Tidak Terpisahkan (Inseparability)

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Jasa tidak seperti

barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan

melewati berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsi.

3. Bervariasi (Variability)

Jasa sangat bervariasi, tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan

dan dimana jasa itu diberikan. Perusahaan jasa dapat melakukan tiga langkah

dalam pengendalian mutu. Pertama, melakukan investasi untuk menciptakan

prosedur perekrutan dan pelatihan yang baik. Kedua, menstandarisasi proses

pelaksanaan jasa di seluruh organisasi. Ketiga, memantau kepuasan pelanggan

melalui sistem saran dan keluhan, survei pelanggan, dan melakukan belanja

perbandingan.

4. Mudah Lenyap (Perishability)

Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap. Tidak menjadi masalah

bila permintaan tetap. Namun, jika permintaan berfluktuasi maka perusahaan

jasa menghadapi masalah yang rumit.

2.2.2. Definisi Kualitas Produk Jasa

Menurut Wijaya (2011, 11) definisi kualitas produk barang dan produk

jasa adalah sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk barang dan produk

jasa yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang

membuat produk barang dan produk jasa tersebut dapat digunakan memenuhi

harapan pelanggan atau konsumen.
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Konsumen akan lebih sulit mengevaluasi kualitas produk jasa dibanding

dengan mengevaluasi produk barang. Konsumen tidak mengevaluasi kualitas

produk jasa semata-mata berdasarkan hasil akhirnya saja, namun konsumen juga

menilai setiap proses penyampaian yang konsumen terima. Maka dari itu, kriteria

yang konsumen gunakan dalam menentukan kualitas produk jasa mungkin akan

agak sulit dipahami oleh para pemasar.

Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2007, 260), kualitas produk jasa

merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian

atas keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain,

terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas produk jasa yakni, jasa

yang diharapkan (expected service) dan jasa yang diberikan (perceived service)

(Parasuraman, et al., 1985). Implikasinya, baik buruknya kualitas jasa tergantung

kepada kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan pelanggannya secara

konsisten.

Agar menang atau unggul dalam persaingan, maka perusahaan harus

memberikan kualitas produk jasa yang relatif lebih tinggi dari para pesaingnya

secara konsisten. Pemberian kualitas produk jasa yang relatif lebih tinggi dapat

menjadi nilai lebih perusahaan di mata konsumen.
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2.2.3. Model Kualitas Produk Jasa

Gambar 2.2 Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research
Sumber : Parasuraman et al (1985, 49)

Menurut Kotler (2006, 382-383) dalam model kualitas jasa terdapat lima

kesenjangan (gap) yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa.

Kelima kesenjangan tersebut adalah :

1. Kesenjangan pertama yaitu kesenjangan antara harapan konsumen dan

persepsi manajemen.

Kesenjangan ini muncul sebagai akibat ketidaktahuan manajemen tentang

kualitas jasa macam apa yang sebenarnya diharapkan konsumen.

Akibatnya, desain dan standar jasa yang disampaikan menjadi tidak baik,

sehingga perusahaan tidak dapat memperlihatkan kinerja seperti yang
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dijanjikan kepada konsumen. Jadi, kesenjangan harapan konsumen dengan

persepsi manajemen merupakan sumber munculnya kesenjangan yang

lain.

2. Kesenjangan kedua yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap

harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa.

Manajemen kadang kala dapat memahami secara tepat apa yang

diinginkan oleh konsumen, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar

kinerja tertentu yang jelas. Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor, yaitu

kurangnya sumber daya, tidak adanya komitmen total manajemen terhadap

kualitas jasa, dan karena adanya kelebihan permintaan.

3. Kesenjangan ketiga yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan

penyampaian jasa. Kesenjangan ini dapat terjadi karena beberapa

penyebab, misalnya tidak dapat memenuhi standar kinerja, beban kerja

berat sehingga melampaui batas, karyawan yang kurang terlatih, atau tidak

mau mengikuti standar kinerja yang ditetapkan. Selain itu, mungkin pula

para karyawan dihadapkan pada standar yang kadangkala sering

bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan keempat yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan

komunikasi eksternal.

Harapan konsumen sering dipengaruhi oleh berbagai komunikasi

eksternal, seperti iklan dan janji-janji yang dibuat oleh perusahaan. Risiko

yang dihadapi oleh perusahaan adalah apabila janji yang diberikan ternyata

tidak dapat terpenuhi.
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5. Kesenjangan kelima yaitu kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa

yang diharapkan.

Kesenjangan ini terjadi jika konsumen mengukur kinerja atau prestasi

perusahaan dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru/salah

mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Misalnya seorang dokter bisa saja

terus mengunjungi pasiennya untuk mengawasi kesehatannya, akan tetapi

pasien dapat menginterpretasikannya sebagai suatu indikasi bahwa ada

yang tidak beres dengan penyakit yang dideritanya.

2.2.4. Dimensi Kualitas Produk Jasa

Terdapat lima dimensi kualitas produk jasa, yaitu tangibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan responsiveness.

Parasuraman et al (1988, 23) menjelaskan lima dimensi kualitas produk jasa

sebagai berikut:

Tangibles : Physical facilities, equipment, and appearance of personnel
Reliability : Ability to perform the promised service dependably and accurately
Responsiveness : Willingness to help customers and provide 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
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Zeithaml (2006, 116-120) mendeskripsikan lebih lanjut mengenai lima dimensi

kualitas jasa, yakni :

1. Keberwujudan (tangible)

Keberwujudan didefinisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan,

karyawan, dan material komunikasi. Keberwujudan memberikan

representasi fisik atau gambaran dari layanan yang akan konsumen

(khususnya konsumen baru) gunakan untuk mengevaluasi kualitas.

Industri jasa yang menekankan keberwujudan dalam strategi mereka

mencakup pelayanan yang ramah, di mana konsumen mengunjungi

perusahaan untuk menerima layanan, seperti restoran dan hotel, toko ritel,

dan perusahaan hiburan.

2. Keandalan (reliability)

Keandalan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan jasa yang

telah dijanjikan secara konsisten dan akurat. Dalam arti luas, keandalan

berarti perusahaan memberikan janji-janjinya, janji mengenai pengantaran,

penyediaan layanan, pemecahan masalah, dan ketetapan harga. Konsumen

hanya ingin bertransaksi dengan perusahaan yang mampu menepati janji-

janjinya, khususnya janji-janji mengenai hasil layanan dan atribut layanan

inti.

3. Ketanggapan (responsiveness)

Ketanggapan adalah kesediaan untuk membantu konsumen dan untuk

memberikan layanan secara cepat. Dimensi ketanggapan menekankan

pada perhatian dan kecepatan dalam menangani permintaan konsumen,
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pertanyaan konsumen, pengaduan konsumen, dan permasalahan yang

dialami konsumen. Ketanggapan ditunjukan berdasarkan seberapa lama

konsumen perlu menunggu sampai mendapatkan bantuan, jawaban atas

pertanyaan konsumen, atau perhatian terhadap masalah yang konsumen

alami. Ketanggapan juga menangkap gagasan akan fleksibilitas dan

kemampuan untuk menyesuaikan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen.

4. Jaminan (assurance)

Jaminan didefinisikan sebagai pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan

karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya dan aman dalam benak

konsumen. Dimensi ini mungkin menjadi sangat penting untuk jasa yang

konsumen anggap berisiko tinggi atau untuk jasa yang konsumennya

merasa tidak yakin tentang kemampuannya memberikan hasil yang baik.

5. Empati (empathy)

Empati didefinisikan sebagai kepedulian, perhatian individual yang

perusahaan sediakan bagi konsumen. Esensi dari empati adalah

menyampaikan melalui jasa yang bersifat personal yang sesuai dengan

keunikan konsumen. Konsumen ingin merasa dipahami, dan penting bagi

perusahaan untuk menyediakan pelayanan bagi mereka. Karyawan pada

perusahaan kecil biasanya mengenali nama konsumen mereka, dan

membangun hubungan yang merefleksikan pengetahuan karyawan

terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Ketika perusahaan kecil

tersebut bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, jelas bahwa
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kemampuan empati tersebut dapat menjadi keunggulan bersaing bagi

perusahaan kecil.

2.3 Konsumen dan Pelanggan

Seseorang yang datang ke suatu tempat untuk memiliki suatu barang atau

mendapatkan suatu jasa, dan membayar barang atau jasa tersebut, disebut

konsumen. Konsumen akan menjadi pelanggan jika dia merasa mendapat nilai

lebih dari barang atau jasa yang dibelinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa

pelanggan merupakan seseorang yang terbiasa untuk membeli jasa kita. Kebiasaan

itu terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang berulang selama periode

tertentu (Wijaya, 2011).

2.3.1 Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler (2000, 36) definisi kepuasan adalah sebagai berikut:

Satisfaction is a person’s feeling of pleasure or disappointment resulting from
comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or her
expectations.

Artinya, kepuasan adalah sebuah kenikmatan atau kekecewaan yang dirasakan

oleh seseorang yang berasal dari perbandingan antara performa (atau hasil) nyata

sebuah produk jasa dengan ekspektasi yang dimiliki orang tersebut terhadap

produk jasa yang bersangkutan.
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Menurut Kotler dan Amstrong (2001, 7) kepuasan konsumen adalah:

Customer satisfaction is closely linked to quality. Quality has a direct impaction
product performance and customer satisfaction. In the narrowest sense, quality can be
defined as “freedom from defectors” but most customer centered company go beyond this
narrow definition of quality. Instead they defined quality in terms of customer
satisfaction.

Artinya kepuasan konsumen mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas.

Kualitas memiliki akibat langsung terhadap performa produk dan kepuasan

konsumen. Dalam arti yang sempit, kualitas dapat didefinisikan sebagai

“kebebasan dari kerusakan” tetapi kebanyakan konsumen menempatkan

perusahaan melebihi dari definisi kualitas dalam arti yang sempit ini. Mereka

mendefinisikan kualitas dalam hubungannya dengan kepuasan konsumen.

Menurut Schiffman (2007, 9) definisi kepuasan konsumen adalah sebagai berikut:

Customer satisfaction is the individual’s perception of the performance of the
product or service in relation to his or her expectations.

Artinya, kepuasan konsumen adalah persepsi seseorang atas performa suatu

produk atau jasa dalam kaitannya dengan ekspektasi orang tersebut.

Kepuasan konsumen adalah respon akan pemenuhan konsumen. Kepuasan

konsumen merupakan penilaian bahwa suatu produk dan jasa yang memiliki fitur-

fitur tertentu, atau penilaian terhadap produk atau jasa itu sendiri, menyediakan

sebuah tingkat konsumsi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang dirasa

nyaman oleh konsumen tersebut.
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Kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin

ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan

kebutuhan konsumen. Dimana perusahaan dapat memaksimumkan kepuasan

konsumen dengan menyenangkan atau menghilangkan pengalaman yang tidak

menyenangkan dari konsumen saat mengkonsumsi jasa tersebut. Kepuasan

pelayan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas kepada perusahaan yang

memberikan  kualitas jasa yang memuaskan sesuai dengan ekspektasi konsumen.

Kepuasan konsumen dapat disimpulkan sebagai perbedaan antara kinerja

yang dirasakan dengan harapan, apabila kinerja dibawah harapan, konsumen akan

kecewa. Apabila sesuai harapan maka konsumen akan puas. Dimana apabila

konsumen sangat puas mereka akan mempunyai loyalitas yang lebih lama. Bila

kepuasan yang diterima melebihi harapan yang diinginkan oleh konsumen maka

akan dapat memberikan nilai lebih pada perusahaan.

Pengembangan kualitas jasa dengan melakukan inovasi baru juga

berpengaruh bagi suatu jasa. Inovasi jasa merupakan salah satu strategi

perusahaan untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen. Kepuasan konsumen

dapat di ukur dengan melihat kesenjangan antara harapan dan persepsi kualitas

pelayanan yang diterima.

Tingkat kepuasan konsumen didapat oleh konsumen dari pelayanan

ataupun berupa barang. Sehingga tingkat kepuasan konsumen dapat diukur dari

seberapa besar yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen. Kepuasan
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konsumen berbeda-beda disebabkan karena adanya perbedaan harapan yang

diinginkan konsumen dan jasa yang diberikan perusahaan. Apabila jasa yang

diterima sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen atau lebih dari apa yang di

harapkan maka konsumen akan puas. Begitu pula sebaliknya apabila jasa yang

didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, konsumen tidak akan puas.

2.3.2 Manfaat Kepuasan Konsumen

Menurut Kotler (2000, 48) tindakan seorang konsumen yang puas adalah:

A highly satisfied customer stays loyal longer, buys more as the company
introduces new products and upgrades existing products, talk favorably and its products,
pays less attention to competing brands and is less sensitive to price, offers product or
sevice ideas to the company, and cost less to serve than new customers because
transaction ore routine.

Konsumen yang sangat puas akan membeli lebih banyak dan setia lebih lama,

membeli jenis produk baru atau produk yang disempurnakan dari perusahaan,

memuji-muji perusahaan dan produknya pada orang lain, kurang memperhatikan

merek dan iklan pesaingnya, dan kurang memperhatikan harga, menawarkan

gagasan barang dan jasa kepada perusahaan, lebih murah biaya pelayanannya

daripada konsumen baru, karena transaksinya sudah rutin.
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