
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kualitas jasa terhadap loyalitas diantaranya

ditulis oleh Farida Jasfar (2002) dengan judul "Kualitas Jasa dan

Hubungannya Dengan Loyalitas Serta Komitmen Konsumen." Dalam

penelitian ini variabel kualitas jasa tidak dibagi - bagi (tidak spesifik). Hasil

dari hipotesisnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara

kualitas jasa dengan loyalitas advokasi, loyalitas repurchase, dan loyalitas

paymore. Hasil pengujian dengan koefisien korelasi Pearson memperlihatkan

angka 0,200 (p<0,001), 0,212 (p<0,001) dan 0,223 (p<001) yang

memberikan indikasi ada hubungan yang positif antara keempatvariabel ini.

Pcrsamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama -

sama menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif

menggunakan analisis korelasi. Metode penarikan sampling yang dipakai

juga memakai metode non probabilita yaitu convenience sampling dan

persamaan lain untuk skala pengukuran sama - sama memepergunakan skala

Likert. Sedangkan untuk hal lainnya berbeda.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian dan Konsep Pemasaran

Setiap produk baik itu berupa barang atau jasa sudah barang tentu

membutuhkan pemasaran yang tepat agar produk tersebut dapat sampai ke

tangan konsumen.

Berikut definisi pemasaran:

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli

potensial (William J. Stanton, 1998: 7). Jadi pemasaran dilakukan bukan

semata-mata untuk mengenalkan produk agar konsumen berminat untuk

melakukan pembelian tetapi juga kita berupaya menjadikan konsumen

tersebut menjadi pembeli yang potensial.

Pemasaran lainnya diartikan sebagai proses sosial yang dengan proses

itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain (Philip

Kotler, 2005: 22).

Pemasaran juga membantu serta mendukung pertukaran antara orang,

perusahaan dan negara. Pengertian pemasaran lainnya yaitu suatu proses



sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan

individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan

hubungan pertukaran (Boyd, Walker, dan Larrenche, 1997: 4).

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran

organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para

pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai

pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih (William J. Stanton, 1998: 7).

2.2.2 Pemasaran Jasa

Merupakan penghubung antara organisasi dengan konsumennya. Peran

penghubung ini akan berhasil bila semua upaya pemasaran diorientasikan

kepada konsumen. Keterlibatan semua pihak, dari manajemen puncak hingga

karyawan non-manajerial, dalam merumuskan maupun mendukung

pelaksanaan pemasaran yang berorientasi kepada konsumen tersebut,

merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Yazid, 2001: 14).

2.2.3 Ciri Produk Jasa

Diantaranya sebagai berikut (Philip Kotler dan Gary Amstrong, 1998:

276):

a. Sifat tak berwujud



Jasa tidak dapat dilihat, dicecap, dirasakan, didengar atau dicium

sebelum dibeli.

b. Tak terpisahkan

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya.

c. Keanekaragaman

Mutu jasa tergantung pada orang yang menyediakan jasa dan

waktu, tempat, dan cara mereka menyediakan.

d. Tak tahan lama

Jasa tidak dapat disimpan untuk dijual atau dipakai kemudian

Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang

(produk fisik), Griffin 1996 (dalam Rambat Lupiyoadi, 2001: 6) diantaranya

menyebutkan karakteristik tersebut sebagai berikut :

a. Intangibility (tidak berwujud)

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium

sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini tidak berwujud

yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau

rasa aman.

b. Unstorability

Jasa tidak mengenai persediaan atau penyimpanan dari produk yang

telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga tidak dapat



{inseparability) dipisahkan mengingat pada umumnya jasa

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.

c. Customization

Jasa yang seringkali didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan

sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan.

2.2.4 Sistem Pemasaran Jasa

Komponen-komponen sistem pemasaran jasa (Christopher

H.Lovelock, 1991: 17):

a. Personeljasa

Kontak dengan personel jasa bisa saja berlangsung secara tatap

muka, komunikasi jarak jauh (via telepon, telex, atau e-mail) atau

dengan surat dan penyajian secara cepat (ekspres).

Personeljasa mencakup:

Perwakilan penjualan

Staf pelayanan jasa

Staf akuntansi/penagihan

Staf operasi yang secara normal tidak memberikan jasa secara

langsung kepada konsumen (seperti para insinyur, para penjaga

malam atau gudang)
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Perantara yang ditunjuk dan dianggap konsumen sebagai pihak

yang mewakili perusahaan jasa.

b. Fasilitas dan peralatan jasa

Bangunan luar, tempat parkir, halaman dan taman.

Bangunan dalam dan mebelair.

Kendaraan.

Peralatan swalayan yang akan dioperasikan oleh konsumen.

Peralatan lain.

c. Komunikasi non personal

Surat-surat

Brosur/katalog/manual-manual instruksi

Periklanan

Papan rambu-rambu

Cerita-cerita baru/editorial dalam media massa

d. Orang lain

Konsumen lain yang ikut hadir selama penyajian jasa

berlangsung.

Konsumen dari mulut ke mulut yang berasal dari teman,

sahabat, atau bahkan orang asing
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Selain itu elemen-elemen yang dapat berpengaruh terhadap

pandangan pelanggan secara keseluruhan terhadap bisnis jasa, elemen

ini meliputi (Christopher H.Lovelock, 2005: 55):

Upaya-upaya komunikasi yang dilakukan departemen

penjualan dan pengiklanan.

Panggilan telepon.

Pengiriman surat oleh petugas jasa.

Penagihan dari bagian akuntansi.

Pertemuan dengan petugas jasa.

Fasilitas berita dan editorial di media massa.

Komentar pelanggan sekarang dan terdahulu dari mulut ke

mulut dan bahkan partisipasi dalam riset pasar.

2.2.5 Strategi Pemasaran Jasa

Strategi pemasaran jasa dibagi kedalam 3 tugas yaitu ( Philip Kotler,

Swee Hoong Ang, Siew Meng Leong, Chin Tiong Tan, 2005: 150):

a. Mengatur Perbedaan

Penjual berkali-kali mengeluh tentang kesulitan membedakan

layanan mereka. Deregulasi beberapa industri layanan utama-

komunikasi, transportasi, energi, perbankan, menimbulkan

kompetisi harga yang hebat. Pada tingkat ketika pelanggan
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memandang sebuah layanan sebagai layanan yang serba sama,

mereka lebih sedikit memperhatikan si penyedia layanan daripada

harga. Meski begitu, layanan dapat dibedakan. Alternatif bagi

kompetisi harga adalah dengan mengembangkan penawaran,

pengiriman, atau kesan yang berbeda.

b. Mengatur Kualitas Layanan

Kualitas layanan dari suatu perusahaan diuji pada setiap layanan

saingannya. Jika para penjual eceran merasa bosan, tidak dapat

menjawab pertanyaan dengan mudah, atau saling mengunjungi

sementara para pelanggan menunggu, mereka akan berpikir dua

kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut.

Para pelanggan membentuk harapan akan layanan dari pengalaman

masa lalu, promosi dari mulut ke mulut, dan iklan. Pelanggan

membandingkan layanan yang dirasakan dengan layanan yang

diharapkan. Jika layanan yang dirasakan jatuh di bawah layanan

yang diharapkan, pelanggan akan kecewa. Jika layanan yang

dirasakan sama atau melebihi harapan mereka, mereka akan senang

hati menggunakan layanan yang disediakan perusahaan itu lagi.



c. Mengatur Produktivitas

Perusahaan berada di bawah tekanan besar untuk menekan biaya

dan meningkatkan produktivitas. Ada beberapa pendekatan untuk

meningkatkan produktivitas layanan:

Perintahkan penyedia layanan agar bekerja dengan

keterampilan penuh. Perusahaan dapat menyewa dan

membantu perkembangan pekerja yang lebih terampil lewat

seleksi dan pelatihan yang lebih baik.

Meningkatkan kualitas layanan dengan menyerahkan beberapa

kualitas.

Industrialisasikan layanan dengan menambah perlengkapan dan

penyetandaran produksi.

Kurangi atau buat usang kebutuhan akan layanan dengan

menemukan solusi produk, cara baju cuci - dan - pakai -

mengurangi kebutuhan akan laundrykomersial.

Rencanakan layanan yang lebih efektif. Bagaimana klinik

untuk berhenti merokok mungkin mengurangi kebutuhan akan

layanan kesehatan yang mahal di kemudian hari.

Adapun strategi pemasaran jasa lainnya diantaranya (Christopher

H.Lovelock, Laures K. Wright, 2005: 164):

a. Kepemimpinanjasa: perlunya fokus
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Kepemimpinan jasa di sini ialah mencapai dan

mempertahankan reputasi perusahaan dalam hal inovasi dan

diferensiasi jasa yang berarti dalam berbagai bentuk untuk

menciptakan keunggulan bersaing dalam pasar yang dipilih.

Fokus pasar ialah sejauh mana suatu perusahaan menawarkan

beberapa atau banyak jasa.

b. Menciptakan strategi jasa tersendiri

Strategi jasa yang paling baik memperhatikan kebutuhan-

kebutuhan mendasar manusia yang tidak akan banyak berubah

sepanjang waktu.

c. Pemasaran jasa

Perusahaan harus memutuskan bagaimana memposisikan

produknya secara efektif. Konsep pemosisian melibatkan

penetapan tempat yang berbeda dalam pikiran pelanggan dalam

kaitannya dengan produk-produk pesaing.

d. Memahami produk jasa

Karena pelanggan mencoba memuaskan kebutuhan-kebutuhan

tertentu, mereka sering mempertimbangkan alternatif yang

lebih murah yang menawarkan manfaat yang umumnya serupa.

e. Pengembanganjasa baru
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Keberhasilan perusahaan tidak hanya terletak pada penyediaan jasa

yang sudah ada dengan baik, tetapi juga pada penciptaan jasa baru.

2.2.6 Kualitas Jasa

Menurut Parasuraman, et. all seperti dikutip oleh Lupiyoadi

(2001), kualitas jasa merupakan evaluasi terfokus yang merefleksikan

persepsi customer pada 5 dimensi spesifik jasa {reliability,

responsiveness, assurance, emphaty, tangibles).

Dalam kasus pemasaran jasa, dimensi kualitas yang dijadikan

acuan adalah (Gregorius Chandra, 2002: 8) :

a. Keandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan layanan

yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

Contohnya, seorang mekanik mampu mencermati kerusakan

kendaraan konsumen dengan akurat.

b. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan dan kesediaan

para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan

layanan yang tanggap. Contohnya, penanganan yang cepat pada

konsumen yang membutuhkan atau memiliki masalah pada

kendaraannya.

c. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi,

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan;
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bebas dari bahaya fisik, risiko atau keragu-raguan. Contohnya,

mekanik di bengkel yang berpengetahuan dan berpengalaman luas.

d. Empati, meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan.

komunikasi yang efektif, perhatian personal, dan pemahaman atas

kebutuhan individual para pelanggan. Contohnya, seorang mekanik

mengenai konsumennya dengan baik, mengingat masalah dan

keluhan sebelumnya, dan bersikap sabar serta menjadi pendengar

yang baik.

e. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,

karyawan, dan sarana komunikasi. Contohnya, fasilitas reparasi,

seragam karyawan, kelengkapan peralatan, dan ruang tunggu yang

representatif di bengkel.

Sebagaimana yang ditulis oleh bapak Nursya'bani kualitas

harus dimulai dari konsumen dan berakhir pada konsumen. Artinya

spesifikasi kualitas layanan harus diawali dengan mengidentifikasi

kebutuhan dan keingina konsumen yang dituangkan kedalam harapan

konsumen dan penilaian akhir diberikan oleh konsumen melalui

informasi umpan balik yang diterima perusahaan. Mengingat peran

konsumen sangat strategis, maka upaya peningkatan kualitas layanan

harus dilakukan dengan melakukan komunikasi yang efektif dengan

konsumen (Nursya'bani Purnama, 2006: 39).
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Total Quality Service dapat didefinisikan sebagai system

manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer

dan karyawan, serta menggunakan metode - metode kualitatif dan

kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses -

proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan,

keinginan, dan harapan pelanggan.

TQS berfokus pada 5 bidang berikut (Fandy Tjiptono, 1997: 15):

1. Fokus pada pelanggan {customerfocus)

Identifikasi pelanggan (internal, eksternal, dan atau perantara)

merupakan prioritas utama. Apabila ini sudah dilakukan, maka

selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan

harapan mereka.

2. Keterlibatan total {total involvement)

Keterlibatan total mengandung arti komitmen total. Manajemen harus

memberikan peluang perbaikan kualitas bagi semua karyawan dan

menunjukan kualitas kepemimpinan yang bias memberikan inspirasi

positif(lewat partisipasi aktif dan tindakan nyata) bagi organisasi yang

dpimpinnya.

3. Pengukuran

Dalam hal ini, kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran -

ukuran dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan

pelanggan.
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Unsur - unsur sistem pengukuran tersebut terdiri ats:

menyusun ukuran proses dan hasil

mengidentifikasi output dari proses - proses kerja kritis dan

mengukur kesesuaian dengan tuntutan pelanggan

mengkoreksi pemyimpangan dan meningkatkan kinerja

4. Dukungan sistematis

Manajemen bertanggung jawab dalam mengelola proses kulitas

dengan cara:

a. Membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan

struktur manajemen internal

b. Menghubungkan kualitas dengan system manajemen yang ada

seperti:

perencanaan strategik

manajemen kinerja

pengakuan, penghargaan, dan promosi

karyawan

komunikasi

5. Perbaikan berkesinambungan

Setiap orang bertanggung jawab untuk:

memandang semua pekerjaan sebagai 1 proses

mengantisipasi perubahan kebutuhan, keinginan dan harapan

pelanggan
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melakukan perbaikan inkremental

- mendorong dan dengan senang hati menerima umpan balik

tanpa rasa takut atau khawatir.

Implementasi konsep TQS memberikan beberapa manfaat utama,

yaitu (Fandy Tjiptono, 1997: 59):

1. meningkatkan indeks kepuasan kualitas quality satisfaction indeks

yang diukur dengan ukuran apapun

2. meningkatkan produktivitas dan efisiensi

3. meningkatkan laba

4. meningkatkan pangsa pasar

5. meningkatkan moral dan semangat karyawan

6. meningkatkan kepuasan pelanggan

Gronroos 1990 (dalam Nursya'bani Purnama, 2006: 20) menyatakan

bahwa kualitas layanan meliputi:

a. Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan

dilaksanakan terdiri dari: dimensi kontak dengan konsumen, sikap

dan perilaku, hubungan internal, penampilan, kemudahan akses,

dan service mindedness.

b. Kualitas teknis dengan kualitas output yang dirasakan konsumen,

meliputi harga, ketepatan waktu, kecepatan, layanan, dan estetika

output.
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c. Reputasi perusahaan, yang dicerminkan oleh citra perusahaan dan

reputasi di mata konsumen.

Menurut Gronroos pula, bersama Edvardsson, Thomasson, dan

Ovretveit 1994 (dalam Nursya'bani Purnama, 2006: 23) terdapat 3

kriteria pokok dalam menilai kualitas layanan, yaitu:

1) Outcome-related Criteria, criteria yang berhubungan dengan

hasil kinerja layanan yang ditunjukan oleh penyedia layanan

menyangkut profesionalisme dan ketrampilan.

Konsumen menyadari bahwa penyedia layanan memiliki

sisitem operasi, sumber daya fisik dan pekerja dengan

pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk

memecahkan masalah konsumen secara professional.

2) Process-related Criteria, kriteria yang berhubungan dengan

proses terjadinya layanan.

Kriteria ini terdiri dari:

a. Sikap dan perilaku bekerja

b. Keandalan dan sifat dapat dipercaya

c. Tindakan perbaikan jika melakukan kesalahan

3) Image-related Criteria

Yaitu reputasi dan kredibilitas penyedia layanan yang

memberikan keyakinan konsumen bahwa penyedia layanan

21



mampu memberikan nilai atau imbalan sesuai

pengorbanannya (Purnama, Nursya'bani, 2006: 23).

Beberapa dimensi atau atribut yang perlu diperhatikan dalam

perbaikan kualitas jasa (Vincent Gaspersz, 2002: 67):

Ketepatan waktu pelayanan

Hal - hal yang perlu diperhatikan disini berkaitan dengan

waktu tunggu dan waktu proses.

Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas

pelayanan dan bebas kesalahan - kesalahan.

Kesopanan dan keramahan dalam memberikan

pelayanan, terutama bagi mereka yang berinteraksi

langsung dengan pelanggan eksternal, seperti: operator

telepon, petugas keamanan (satpam), pengemudi, staf

administrasi, kasir, petugas penerima tamu, dll.

Citra pelayanan dari industri jasa sangat ditentukan oleh

orang - orang dari perusahan yang berada dalam garis depan

dalam melayani langsung pelanggan eksternal.

Tanggung jawab, berkaitan dengan penerima pesanan dan

penanganankeluhan dari pelanggan eksternal.

Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan

ketersediaan sarana pendukung serat pelayanan

komplementer lainnya.
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Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan

banyak outlet, banyaknya petugas yang melayani seperti

kasir, staf administrasi, dll; banyaknya fasilitas pendukung

seperti computer untuk memproses data dll.

Variasi model peyanan, berkaitan dengan inovasi untuk

memberikan pola - pola baru dalam pelayanan features dari

pelayanan, dll.

- Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas,

penaganan permintaan khusus dll.

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan

dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, kemudahan

menjangkau, tempat parker kendaraan, ketersediaan

informasi, petunjuk - petunjuk dan bentuk - bentuk lain.

- Atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti:

lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik, AC,

dll.

2.2.7 Loyalitas

Loyalitas adalah kesetiaan konsumen akan suatu barang atau

jasa dengan melakukan pembelian ulang barang atau jasa secara terus-

menerus, kebiasaan ini termotivasi sehingga sulit diubah dan sering

berakar dalam keterlibatan yang tinggi (Engel, J.F., R.D. Blackwell,



dan P.W. Miniard, 1994: 37). Adapun definisi loyalitas lainnya adalah

keputusan pelanggan untuk secara sukarela terus berlangganan dengan

perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama sehingga

menimbulkan perasaan tidak senang apabila terdapat pernyataan yang

tidak baik mengenai perusahan dan secara tidak langsung konsumen

telah melakukan pembelaan terhadap perusahaan tersebut.

Dalam konteks bisnis, istilah ini telah digunakan untuk

melukiskan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah

perusahaan dalam jangka panjang, dengan membeli dan menggunakan

barang dan jasa secara berulang-ulang dan lebih baik dengan secara

eksklusif, dan dengan sukarela merekomendasikan produk perusahaan

tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekannya (Christopher H.

Lovelock,, Laures K. Wright, 2005: 133).

Menurut Forell (1992) yang dikutip dari jurnal Ekonomi yang

ditulis oleh Amin Wibowo, yaitu cara yang tidak langsung mengukur

cakupan yang sangat luas atau besar adalah komentar yang

disampaikan melalui word of mouth, complaint, bahkan mungkin

alasan - alasan melakukan repurchase buying (pembelian kembah).

Dengan demikian kita dapat mengetahui sejauh mana keterkaitan
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konsumen tersebut terhadap perusahaan sehingga dapat dikatakan

loyal.

2.2.8 Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Variabel (X)
Kualitas Jasa

1.

2.

3.

4.

5.

Keandalan

Daya tanggap
Keyakinan
Empati
Bukti fisik

Variabel (Y)
Loyalitas

Selalu menggunakan
suatu jasa saja
Pilihan pertama
Pembelian secara terus-

menerus di masa yang
akan datang
Menyarankan kepada
teman lain

Melakukan pembelaan

2.3 Hipotesis

2.3.1 Ada pengaruh yang signifikan dari kualitas jasa terhadap loyalitas

konsumen.

2.3.2 Komponen keandalan atau reliability merupakan variabel yang paling

dominan mempengaruhi loyalitas.
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