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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Michael A. McCollough dan Dwayne D. 

Gremler (2004); “a conceptual model and empirical examination of the effect of 

service guarantees on post-purchase consumption evaluation”, tentang dampak 

garansi layanan yang dilakukan di universitas northwestern Amerika terhadap 

mahasiswa yang mengambil jurusan  retailling dan services marketing. Peserta 

dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela dan dengan identitas yang tidak 

diketahui. Dari 272 mahasiswa yang mengikuti kelas retailling dan services 

marketing hanya 187 orang mahasiswa yang menyelesaikan penelitian, dengan 

response rate sebesar 69%..Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

guarantee evaluation, guarantee differentiation, guarantee signaling, guarantee 

co-production, provider satisfaction , self satisfaction, overall satisfaction. 

Penelitian ini menggunakan metode path analysis. Dari hasil perhitungan yang 

dilakukan, veariabel guarentee evaluation diperoleh angka 0,121, variabel 

guarantee differentiation 0,370, guarantee signaling 0,277, guarantee co-

production 0,141. Nilai yang diperoleh untuk overall satisfaction 0,735.  Untuk 

provider satisfaction 0,486  dan variabel self satisfaction 0.020. Dari hasil tersebut, 

dampak garansi pada evaluasi yang dilakukan oleh konsumen menunjukkan bahwa 

konsumen merasa puas terhadap kinerja penyedia jasa layanan. Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa garansi layanan menciptakan dampak yang signifikan terhadap 

evaluasi yang dilakukan oleh konsumen pada paska pembelian, meskipun layanan 

yang telah diberikan oleh penyedia jasa layanan sangat handal. Hal ini 
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menunjukkan bahwa garansi layanan  bernilai dan berdampak terhadap evaluasi 

konsumen meskipun garansi tidak dilakukan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ostrom dan Lacobucci (1998) dalam penelitian yang 

berjudul “The Effect of Guarantees on Consumers' Evaluation of Services.” 

Penelitian ini melihat dampak dari garansi pada evaluasi konsumen pada paska 

pembelian. Ketika kualitas dari produk yang akan dibeli sulit untuk dinilai, 

pembelian akan beresiko. Konsumen cendrung bergantung kepada isyarat ekstrinsik 

daripada intrinsik, yang mana isyarat intrinsik akan memerlukan waktu dan usaha 

yang harus dilakukan oleh konsumen untuk merasakannya. Pada situasi ini, 

konsumen akan bergantung pada brand name, harga, garansi layanan, dan faktor 

ekstrinsik lainnya untuk melakukan penilaian. Dalam penelitian ini dilakukan 

sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 skenario yang berbeda, yaitu; 

Penelitian 1; Subjek penelitian ini adalah 83 siswa MBA. Setiap siswa ditanya 

mengenai penilaian evaluatif terhadap sebuah hotel berdasarkan skenario. Persepsi 

varians dioperasionalkan dengan memanipulasi varians dalam kualitas hotel dengan 

menunjukkan peringkat hotel dibeberapa dimensi seperti ( suasana, fasilitas, 

pegawai yang sopan dan ramah). Pada kondisi varians yang tinggi, enam hotel 

ditampilkan dimensi yang sangat berbeda. Pada kondisi ini ditunjukkan ke enam 

hotel cendrung berkualitas. Pada skenario ini para responden memilih untuk tinggal 

dihotel. Sedangkan pada kondisi varians yang rendah, digambarkan ke enam hotel 

memiliki rating yang hampir sama (netral) pada masing-masing dimensi. 

Berdasarkan pengalaman mereka terlepas dari kesamaan hotel mereka memilih 

untuk menginap dihotel. Ketersediaan garansi dimanipulasi dimana terdapat hotel 

yang menawarkan garansi atau terdapat hotel yang tidak menyebutkan jaminan. 
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Berdasarkan dari skenario tersebut, ketika terdapat informasi spesifik tentang brand 

atau pelayanan perusahaan, garansi layanan memberikan manfaat positif yang mana 

akan membawa evaluasi yang positif.  

Penelitian 2; Pada penelitian ini menilai hubungan yang sama pada penelitian 

pertama, tetapi juga menilai bagaimana hubungan dipengaruhi oleh adanya 

informasi umum yang lainnya tentang kualitas perusahaan jasa yang sedang 

dievaluasi. 80 siswa MBA mengevaluasi skenario yang telah dibuat, dimana 

mereka dihadapkan dengan keputusan pemilihan layanan sebuah hotel. Tingkat 

kualitas (jumlah fasilitas dan layanan yang diharapkan) dimanipulasi dengan 

memiliki subjek yang mempertimbangkan sebuah hotel yang mewah atau milih 

hotel berdasarkan budget yang dimiliki. Peserta diminta untuk membayangkan 

bahwa mereka memiliki pengalaman baik dan buruk dengan hotel lainnya yang 

sejenis atau pengalama yang sama/mirip. Ketersediaan garansi dimanipulasi bahwa 

hotel memiliki garansi kepuasan (jika mereka tidak senang pada saat menginap 

untuk segala macam alasan, maka gratis biaya menginap). Pada model penelitian 

yang kedua, terlihat ketersediaan garansi lebih berdampak positif pada evaluasi 

hotel dengan budget, tetapi tidak memiliki dampak untuk hotel yang mewah. 

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan kedua studi yang dilakukan 

mengindikasikan bahwa garansi dapat meningkatkan evaluasi pada paska 

pembelian. Garansi akan dapat memberikan dampak yang besar pada evaluasi 

didalam kondisi dimana terdapat perbedaan kualitas layanan yang besar. Garansi 

juga dapat mengurangi ketidakpastian dari hasil negatif yang akan dihadapi 

konsumen jika kegagalan pelayanan terjadi. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Christopher W L Hart (1991) dengan judul “Hampton 

Inns Guests Satisfied with Satisfaction Guarantee.” Yakni sebuah penelitian yang 

melibatkan tamu/konsumen, manager, dan karyawan dari Hampton Inns inc. Yang 

memberikan 100% garansi kepuasan, yang memberikan keuntungan pemasaran 

secara internal dan eksternal. Diferensiasi, memberikan dampak yang positif pada 

nilai yang dirasakan, dan keinginan konsumen untuk kembali adalah beberapa 

manfaat eksternal yang berkaitan dengan pemberian garansi. Secara internal, garansi 

telah menciptakan keterlibatan karyawan yang tinggi dan kebanggaan dalam berkerja 

untuk Hampton Inns. Penelitian ini membagi dua kelompok pelanggan; konsumen 

yang tidak melakukan klaim dan yang melakukannya. Serta bagian yang ketiga 

terdiri dari para manager dan karyawan. Untuk konsumen dari hotel yang menjadi 

responden di interview melalui telepon. Dari ketiga kelompok tersebut dipilih secara 

acak dari daftar tamu yang menginap di Hampton antara 15 oktober dan 31 desember 

1989. 300 wawancara dilakukan dengan tamu yang melakukan klaim; dan 600 

wawancara dilakukan dengan mereka yang tidak melakukan klaim. Dan sebanyak 

tiga ratus karyawan diwawancarai, 60 di masing-masing 5 bidang fungsional 

(misalnya rumah tangga, pemeliharaan). Dari konsumen yang tidak melakukan klaim 

garansi, ditemukan sebanyak 86%; 56% sangat puas dan 29% agak puas. Diferensiasi 

garansi yang dilakukan oleh Hampton secara jelas memberikan perbedaan dari hotel-

hotel lain dengan harga yang sama. Para konsumen mengnggap hal ini sebagai suatu 

komitmen yang unik untuk memastikan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

78% tamu hotel yang tidak melakukan klaim, merasa bahwa garansi yang ada 

berbeda dari penawaran yang diberikan oleh jaringan hotel lainnya, dan 63% 

berpendapat bahwa garansi yang dibuat oleh Hampton Inns lebih baik dari hotel 
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lainnya dengan harga hotel yang sama. Walaupun mereka tidak melakukan klaim 

garansi, 60% dari tamu menyatakan bahwa nilai yang mereka peroleh untuk harga 

tersebut lebih banyak pada Hampton Inns daripada hotel lainnya. Dan juga dengan 

adanya garansi, dapat membuat para manajer dan karyawan untuk melakukan 

perbaikan dalam kualitas pelayanan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan 

menghindari membayar biaya perbaikan layanan yang dijaminkan. Berdasarkan 

perbandingan dari garansi, terdapat kecendrungan yang lebih tinggi bahwa konsumen 

ingin menginap di Hampton Inns, 42% tamu hotel yang tidak melakukan klaim, 

mengatakan bahwa mereka tetap atau cendrung mempertimbangkan Hampton Inns 

untuk dimasa yang akan datang. Dari tamu yang melakukan klaim, 70% menemukan 

perbedaan dan kelebihan daripada penawaran yang diberikan oleh hotel lain. 

“Quality of Costumer Services” adalah pesan dari garansi yang dikomunikasikan 

Hampton Inns. 53% dari tamu yang melakukan klaim, merasa bahwa nilai yang 

mereka terima di Hampton lebih bai dari hotel yang lain. Hal ini berbeda dengan 

60% tamu yang tidak melakukan klaim, yang merasa nilai yang terdapat pada 

Hampton Inns lebih tinggi. Dan dengan adanya garansi, telah meningkatkan 

perhatian karyawan terhadap kualitas pada pekerjaan dan kebanggaan mereka 

didalam bekerja unutuk Hampton Inns. 46% dari manajer dan karyawan yang 

disurvei secara sukarela menyatakan bahwa garansi secara positif telah 

mempengaruhi pekerjaan mereka dengan membuat mereka bekerja lebih keras, 

membuat mereka lebih sadar akan apa yang mereka lakukan, atau membuat mereka 

berusaha untuk kepuasan pelanggan. Dengan manajemen dan para karyawan 

mendukung adanya garansi, 94% menyatakan bahwa Hampton berbeda di hotel lain; 

75% menyatakan garansi membuat Hampton Inns menjadi tempat yang lebih baik 
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untuk berkerja; dan 68% menyatakan kebanggaan karyawan meningkat (38%) 

dengan hebat, (30%) menignkat sedikit. Dan yang terlebih penting, 92% menyatakan 

bahwa Hampton Inns harus melanjutkan dalam menawarkan garansi. 

4. Balachander (2001) melakukan penelitian dengan judul “Warranty Signaling and 

Reputation.” Pada penelitian ini, peneliti memperlihatkan fenomena empiris yang 

mana penawaran garansi yang ditawarkan dalam jangka panjang mungkin berasal 

dari produk yang berkualitas rendah. Pada penelitian ini menunjukkan perbedaan 

pengetahuan konsumen antara produk yang masih baru dan yang sudah lama. 

Peneliti membanadingkan antara dua perusahaan, perusahaan yang telah lama dan 

pendatang baru. Dimana kedua perusahaan memiliki teknologi yang berbeda yang 

menghasilkan produk yang berbeda. Perusahaan lama dan pendatang baru 

menawarkan produk yang mana umur produk atau kerusakan prosuk sebanding mi  

dan me , dimana mi  , me  > 0. Karena konsumen telah mengenal perusahaan yang 

sudah lama, maka konsumen mengetahui keandalan dari produk perusahaan tersebut. 

Dan karena konsumen tidak mengetahui keandalan produk dari pendatang baru 

dengan jelas, yang mana keandalan produk pendatang baaru  adalah m dengan 

probabilitas p dan / atau m. Dimana  m > m , dan mi ≥ m . Waktu kegagalan produk 

dari kedua perusahaan diasumsikan secara distribusi eksponensial dengan parameter 

1/m, dimana m diperkirakan sebagai waktu kegagalan produk. Dalam hal ini peneliti 

mengasumsikan bahwa konsumen tidak dapat dipengaruhi oleh kegagalan produk 

dan tidak terdapat kecurangan yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini 

diasumsikan bahwa kegagalan produk akan diperbaiki dan bukan diganti. Ti dan Te 

mewakili jangka waktu dari garansi yang dipilih oleh perusahaan lama dan baru 

(secara berurut). Berdasarkan distribusi eksponansial antara kegagalan, hal tersebut 
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memperlihatkan perkiraan  angka kegagalan untuk keandalan produk mj , selama 

periode garansi Tj adalah Tj/ mj. Konsumen berbeda diantara keinginan dalam 

membayar untuk keandalan yang bergantung pada tipe parameternya, x 

didistribusikan ke [0, x]. Harga yang dibayar konsumen untuk produk R (m, x)  

dimana R (m, x) = m ( a + bx) , a, b> 0. Berdasarkan formulasi tersebut diasumsikan 

bahwa konsumen mau membayar lebih untuk keandalan yang tinggi, dan mereka 

akan membayar lebih tinggi lagi untuk level keandalan yang lebih tinggi lagi. 

Dikarenakan garansi akan menggantikan biaya perbaikan, hal ini konsumen akan 

menilai secara langsung bahwa dengan garansi akan secara sebanding 

menyimpan/menghemat biaya perbaikan. Biaya perbaikan diasumsikan dengan C2 

untuk setiap perbaikan dari kedua perusahaan dan perkiraan biaya dari penawaran 

lamanya garansi Tj untuk produk dengan keandalan mj adalah C2 Tj/ mj yang dengan 

diasumsikan C2 > w
4 

 dimana C2 Tj/ mj > w Tj/ mj. Kesimpulan dari penelitian ini 

melihat terdapat hubungan negatif diantara garansi dan kualitas pada produk yang 

berbeda, pada level dimana konsumen tidak mengetahui mengenai performanya. 

Dalam hal ini perusahaan yang baru, akan menawarkan garansi yang panjang dengan 

harapan konsumen akan bersedia untuk membayarnya, untuk membedakan 

perusahaannya dengan perusahaan baru lainnya yang potensial dengan keandalan 

yang rendah. Penawaran garansi dalam jangka panjang akan menawarkan biaya yang 

lebih mahal bagi perusahaan baru dengan keandalan yang rendah. Selaras dengan 

hipotesis tentang mengisyaratkan garansi, hasil penelitian ini menunjukkan produk 

dengan garansi jangka panjang berhubungan negatif dengan keandalan. Hal ini 

perusahaan yang telah memiliki nama, dengan keandalan yang tinggi tidak 

diperlukan untuk menawarkan garansi.    
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5. Padmanabhan dan Rao (1993) melakukan menelitian yang berjudul “ Warranty 

Policy and Extended Service Contracts: Theory and An Application to Automobile.” 

Penelitian ini mengelompokkan kebijakan atas jaminan yang dimiliki oleh 

perusahaan dan dampaknya pada perilaku konsumen dengan ketentuan: konsumen 

adalah heterogen dengan berbagai pilihan resiko, tindakan konsumen berdampak 

terhadap kemungkinan atas pemberian garansi yang tidak teramati oleh perusahaan 

dan keandalan produk tidak diketahui. Dampak dari model yang ada terhadap 

perilaku konsumen dihitung dari data yang diperoleh dari sampel pembeli mobil 

baru. Chrysler, General Motors, Ford dan manufaktur-manufaktur di Jepang sibuk 

didalam peperangan garansi. Sedangkan di pasar peralatan rumah tangga, General 

Electric, Mytag dan Lennox kesemuanya menawarkan program garansi kepuasan. 

Penawaran ini menekankan garansi manufaktur yang mana mengacu pada 

perlindungan yang diberikan manufaktur dengan membeli produk (kesepakatan 

berdasarkan garansi). Konsumen yang ingin menambahkan perlindungan garansi 

dapat membeli perlindungan tambahan dengan kontrak perpanjangan layanan (ESC). 

Penelitian ini mengivestigasi efek dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh 

konsumen dan variasi konsumen didalam permintaan atas jaminan. Yang menjadi 

konsentrasi didalam penelitian ini adalah menganalisis dampak dari penyalahgunaan 

yang dilakukan oleh konsumen dan keheterogenan dari kebijakan garansi. Pada 

penelitian ini dimana persoalan kualitas adalah penting, peneliti menganggap kualitas 

merupakan suatu pemberian, dan tidak mempertimbangkan trade off / tarik-ulur 

antara kualitas-jaminan. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa penyalahgunaan 

dan heterogenitas memainkan peranana yang kritis didalam kebijakan garansi, 

khususnya didalam ketentuan ESC, dan menambahkan ketentuan kualitas pada 
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model dapat mengurangi fokus didalam menganalisis dampak dari variabel tersebut 

didalam kebijakan garansi. Didalam penelitian ini, peneliti mengembangkan model 

dimana perusahaan menawarkan garansi kepada konsumen yang memiliki pilihan 

resiko yang berbeda-beda. Suatu produk yang membutuhkan suatu usaha yang harus 

dilakukan oleh konsumen untuk pemeliharaan dan perawatan produk dapat 

meningkatkan keandalan dari produk. Tetapi, usaha tersebut tidak dapat diawasi oleh 

perusahaan, yang mana dapat terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh 

konsumen. Peneliti melakukan survei melalui surat untuk memperoleh data dari para 

pembeli mobil baru yang juga membeli ESC. Pembelian mobil baru adalah 

pembelian yang signifikan bagi sebagian besar individu dan disertai dengan 

akibatnya, masalah yang berhubungan dengan garansi seharusnya mempengaruhi 

kebiasaan pembeliaan. Informasi mengenai konsumen diperoleh dari data-data 

konsumen yang ada pada pusat garansi di perusahaan, pembelian ESC, kebiasaan 

penggunaan. Data yang dikumpulkan juga termasuk jadwal pemeliharaan yang 

dilakukan oleh konsumen, seperti penggantian oli, pengecekan level cairan, mencuci 

mobil, dan lain-lain. Informasi demografis yang berhubungan dengan umur,jenis 

kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga 

juaga dikumpulkan.sebanyak 2400 kuisioner dikirimkan kepada para pembeli monil 

baru didaerah Dallas. Sebanyak 612 balasan yang diterima dengan response rate 

sebesar 25,1%. Response rate yang diperoleh sebanding, atau lebih tinggi dari 

kebanyakan penelitian yang menggunakan surat. Hasil perhitungan dari analisis 

regresi logistik, dimana koefisien λ1 mengukur dampak dari pilihan resiko pada 

perilaku dalam memilih untuk menggunakan ESC adalah positif (0,93) dan 

signifikan. Koefisien λ2 mengukut efek subtitusi dari garansi pada resiko penolakan 
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dan probabilitas dari kontrak layanan adalah negatif (-0,28) dan signifikan. Koefisien 

λ3 (-0,19) yang mana mencari hubungan langsung dari panjang garansi pada 

probabilitas pemilihan adalah negatif, teteapi tidak signifikan. Dan dampak dari 

pendapatan ada pada arah yang positif (λ4 = 0,000013) dan signifikan. Hal ini 

menunjukkan dengan tingginya pendapatan konsumen melihat ESC lebih menarik 

dikarenakan terdapat nilai waktu/ value of time yang tinggi. Dari sampel yang diteliti 

tidak ditemukan hubungan antara INCOME dan PRISK (preference-risk), hal ini 

memperkuat interpretasi untuk λ4. Hasilnya menyarankan agar konsumen 

memperoleh kegunaan yang lebih besar dari kontrak layanan untuk mobil dengan 

harga yang tinggi (λ5 = 0,000049). Dari data yang ada mengindikasikan bahwa 

konsumen perorangan (λ6 = 1,04) lebih suka untuk membeli ESC daripada konsumen 

yang telah menikah. Hasil perhitungan dengan Ordinary Least Square (OLS) 

regression untuk pembeli dan bukan pembeli, dimana teori menyebutkan konsumen 

yang tidak mau mengambil resiko akan cendrung mengurangi usaha mereka. Hal ini 

menunjukkan adanya interval yang panjang didalam pengecekan cairan secara 

berkala untuk konsumen yang menghindari resiko. Koefisien β1  (2.43) yang 

mengukur dampak pemilihan resiko pada usaha yang dilakukan adalah positif dan 

signifikan. Koefisien untuk Mills Ratio adalah kovarians diantara kesalahan didalam 

menentukan persamaan utilitas dan persamaan untuk usaha (effort equation). Dalam 

persamaan menunjukkan COV (U, FLUID) = β4 = -5,03 untuk pembeli, dan COV (U, 

FLUID) = γ4 = 0,55 untuk bukan pembeli. Didalam perkiraan ini menunjukkan 

bahwa konsumen yang membeli ESC pada kenyataannya secara sistematis 

melakukan usaha yang lebih dibandingkan dengan konsumen yang tidak membeli 

ESC. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penyalahgunaan yang dilakukan oleh 
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konsumen dan dengan adanya penyalahgunaan tersebut, penyertaan garansi untuk 

produk dalam hal ini sangat penting. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, 

ketika perusahaan tidak menawarkan pilihan pembelian untuk ESC, hal ini akan 

lebih baik apabila perusahaan tersebut untuk dapat menawarkan perlindungan garansi 

yang lebih baik. Dari data yang telah dianalisis, terdapat indikasi bahwa konsumen 

yang menghindari resiko lebih ingin untuk membeli ESC jika perusahaan 

memberikan garansi dasar kurang dari tiga tahun.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen Operasional 

Definisi dari manajemen operasional adalah suatu kegiatan yang bertalian dengan 

penciptaan barang-barang dan jasa-jasa melalui pengubahan masukan/faktor 

produksi menjadi keluaran/hasil produksi, kegiatan mana memerlukan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkordinasian, dan pengawasan agar tujuan-tujuan 

dapat dicapai secara efisien dan efektif (Sukanto Reksohadiprojo,1995:3). Definisi 

lain manajemen operasional adalah proses transformasi input menjadi output berupa 

barang dan jasa secara terarah dan sistematis (Krajewski & Ritzman, 2002:6). 

Definisi manajamen operasional menurut Jay Heizer dan Barry Render (2005:4) 

menjelaskan bahwa manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang 

menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi 

output. 

 Sukanto Reksohadiprojo (1995:8) juga menjelaskan bahwa manajemen 

operasional bertanggung jawab atas disatukannya masukan dalam rencana produksi 

yang secara efektif memanfaatkan bahan, kapasitas dan pengetahuan yang ada dalam 

fasilitas produksi. Dengan adanya permintaan tertentu terhadap sistem, maka kerja 
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dijadwalkan dan dikendalikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian 

tentang manajemen operasional di atas menjelaskan bahwa manajemen operasional 

merupakan suatu kegiatan yang berorientasi pada efektifitas. 

2.2.2 Pengertian Jasa 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memerlukan layanan jasa, bahkan 

jasa telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap manusia. Hal tersebut 

disebabkan karena manusia saat ini memiliki berbagai aktivitas kesibukan, dan tidak 

dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Hal ini terlihat dengan semakin 

banyaknya penyedia jasa yang ada, mulai dari jasa yang bergerak dibidang pendidikan, 

kurir, otomotif dan bidang lain.  

 Menurut Kotler (2001:548), jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan 

dengan suatu produk fisik. Adapun pengertian lain yaitu jasa merupakan aktifitas, 

manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (Fandy Tjiptono,2004:23). 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:6) jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan 

dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah. 

2.2.3 Karakteristik Jasa 

 Terdapat karakteristik yang membedakan antara produk dan jasa. Menurut 

Tjiptono dan Chandra (2005:22) jasa memiliki empat karakteristik, yaitu: 

1. Intangibility ( Tidak dapat diraba) 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau 

diraba sebelum membeli dan mengkonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat 
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menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mangalami atau mengkonsumsinya sendiri. 

Bila pelanggan membeli jasa tertentu, maka ia hanya menggunakan, memanfaatkan, 

atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut tidak lantas memiliki jasa yang 

dibelinya. Produk-produk intangible diyakini lebih sulit untuk dievaluasi, karena bisa 

menimbulkan tingkat ketidakpastian dan persepsi resiko yang besar. Oleh karena itu, 

untuk menekan ketidakpastian, para pelanggan seringkali memperhatikan simbol, 

tanda, petunjuk, atau bukti fisik kualitas jasa yang bersangkutan. 

2. Variability (Banyak variasi) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya 

terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan 

dimana jasa tersebut diproduksi.  

3. Inseparability ( Tidak dapat dipisahkan) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.  

4. Perishability (Tidak tahan lama) 

Perishability berarti jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang di waktu datang, dijual kembali, atau dikembalikan. 

2.2.4 Garansi layanan 

 Menurut Zaithamal dan Bitner (1996) garansi layanan adalah janji formal yang 

yang diberikan kepada konsumen mengenai pelayanan yang akan mereka terima. 

Sedangkan menurut Hays dan Hill (2001) garansi layanan adalah janji yang diberikan 

oleh perusahaan atas suatu layanan yang mereka berikan pada suatu level tertentu, dan 

jika level tersebut tidak berhasil dicapai, perusahaan akan memberikan kompensasi 
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dengan beberapa cara. Menurut Baker dan Collier (2005) garansi layanan adalah janji 

yang diberikan kepada konsumen bahwa jika sistem pelayanan yang diberikan tidak 

memenuhi standar performa tertentu, maka konsumen berhak mendapatkan pembayaran 

secara ekonomi maupun nonekonomi. 

 Garansi layanan telah di klaim sebagai salah satu kunci sukses didalam proses 

peningkatan pemulihan layanan, performa karyawan, penyediaan data kegagalan 

layanan, pengembangan langkah-langkah untuk menciptakan kepuasan konsumen dan 

menciptakan standar performa. (Hart, 1988; Maher, 1992; Ettorre, 1994). 

 Garansi layanan memeiliki dampak pada evaluasi konsumen pada pasca 

pembelian, walaupun tidak terjadi klaim garansi. Perusahaan menawarkan garnasi 

sebagai cara untuk mengingkatkan kualitas pelayanan. Dengan menawarkan garansi 

perusahaan dipaksa untuk fokus dalam peningkatan kualitas pelayanan atau akan terjadi 

banyak klaim garansi atas terjadinya kegagalan layanan. Dan bagaimanapun juga 

garansi layanan ditawarkan dengan harapan bahwa tidak akan terjadi klaim. ( 

McCollough, Michael A., D, Dwayne: 2004).  

2.2.5 Tipe Garansi layanan 

 Terdapat beberapa tipe dari garansi layanan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh McCollugh (2010); 

1. Tanpa Syarat dan Spesifik : Garansi layanan biasanya memberikan jaminan kepuasan 

tanpa persyaratan atau jaminan yang terdapat atribut-atribut yang menyertai garansi 

(Wirtz & Kum 2001: Hart 1993). Menurut Hart (1998) bahwa garansi layanan akan 

kehilangan kekuatannya apabila terdapat syarat-syarat yang menyertainya. Sebagai 

contoh dari garansi kepuasan tanpa syarat yang dilakukan oleh Hampton Inn’s yang 

menyatakan “ Kami menjamin penginapan yang berkualitas tinggi, layanan yang ramah 
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dan efisien, lingkungan yang bersih dan nyaman. Jika anda tidak puas, kami tidak 

mengharapkan anda untuk membayar.” 

 Wertz dan Kum (2001) berpendapat bahwa kunggulan dari garansi tanpa syarat 

berpotensi untuk menimbulkan abiguitas atau ketidakjelasan. McDougall, Levesque, 

and VanderPlatt (1998), menyatakan bahwa konsumen lebih memilih garansi dengan 

atribut atau persyaratan yang spesifik, dengan pertimbangan bahwa akan lebih mudah 

dalam melakukan klaim garansi. Dengan adanya ketentuan yang spesifik dari garansi 

yang ditawarkan, hal tersebut memungkinkan konsumen untuk meminta ganti rugi 

terhadap kegagalan yang termasuk dalam hal yang dijanjikan dan mengetahui langkah 

apa yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan dalam mengatasi kegagalan 

layanan yang terjadi. 

2. Eksplisit atau Implisit: Garansi dapat diberikan secara implisit maupun eksplisit. Hart 

(1988) menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi yang sangat baik 

akan memberikan garansi layanan mereka secara implisit. Apabila perusahaan 

memberikan garansi secara eksplisit, hal tersebut dapat memberikan efek negatif dalam 

pandangan konsumen, dan hal tersebut mungkin akan mendorong konsumen untuk 

bertanya, mengapa perlu memberikan garansi secara eksplisit setelah bertahun-tahun 

memberikan pelayanan yang sangat-sangat baik. Wirtz, Kum dan Lee (2000) 

mengemukakan bahwa penetapan garansi layanan secara eksplisit dapat memberikan 

memberikan manfaat bagi perusahaan dengan reputasi baik/ good reputation, hal ini 

akan menciptakan persepsi pada konsumen akan adanya peningkatan kualitas layanan, 

berkurangnya resiko kegagalan dalam pelayanan, dan adanya peningkatan keinginan 

konsumen dalam penggunaan jasa perusahaan. 
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2.2.6 Alasan Dalam Menawarkan Garansi layanan  

1. Costumer Focus 

 Dengan menawarkan garansi layanan, perusahaan didorong untuk fokus 

terhadap konsumen. Karena untuk berhasil dalam menawarkan garansi layanan, 

perusahaan harus dapat mengidentifikasi keinginan konsumen dan menentukan aspek-

aspek penting yang menjadi keinginan mereka dari pelayanan yang ditawarkan. Ketika 

perusahaan dapat mengidentifikasi keinginan konsumen, dan dengan menjamin 

performa pelayanan yang dimiliki maka perusahaan akan didorong untuk melakukan 

tugas-tugasnya dengan baik. (McCollough:2010). 

2. Menetapkan Standar yang Jelas 

 Dengan menetapkan dan mengkomunikasikan mengenai spesifikasi kualitas 

pelayanan didalam perusahaan dengan jelas, hal tersebut merupakan unsur yang penting 

dalam memberikan kualitas pelayanan yang tinggi. (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry: 

1985). Garansi layanan menciptakan standar yang jelas bagi perusahaan, menjelaskan 

kepada para karywan mengenai apa yang menjadi tujuan perusahaan, dan memaksa 

perusahaan untuk menentukan peran dan menetapkan tanggung jawab bagi setiap 

karywan. (Hart: 1988,1993). Berdasarkan  penelitian yang dilakukan Sum  et al. (2002) 

bahwa garansi layanan dapat menjelaskan kepada seluruh anggota perusahaan mengenai 

kejelasan dan tujuan perusahaan yang terpenting, yaitu menciptakan kepuasan 

pelanggan.  

3. Untuk Memperoleh Saran dan Memahami Kegagalan 

 Dengan adanya garansi terhadap layanan yang diberikan, maka perusahaan akan 

memperoleh saran atau tanggapan ketika terjadi kegagalan layanan, yang akan membuat 

perusahaan mengerti penyebab dari kegagalan tersebut. (Hart: 1998). Dengan garansi 
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layanan, maka perusahaan akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 

menciptakan pelayanan yang lebih handal yang dapat ditawarkan kepada konsumen. 

Tanpa adanya garansi terhadap layanan yang diberikan, maka perusahaan akan 

kekurangan informasi atas ketidak puasan konsumen, dan hal ini akan berdampak 

terhadap buruknya pelayanan yang diberikan kepada konsumen.(McCollough:2010). 

Hart (1988) berpendapat tanpa adanya garansi layanan, ketidakpuasan yang dirasakan 

oleh konsumen mungkin tidak akan disampaikan kepada perusahaan. 

2.2.7 Karakteristik Garansi Layanan 

1. Guarantee Evaluation 

 Hart (1988, 1993) berpendapat bahwa garansi layanan dinyatakan efektif apabila 

dinilai positif atau menguntungkan bagi konsumen. Menurut Ostrom dan Hart 

(2000) garansi dapat mempengaruhi pilihan yang akan diambil oleh konsumen. 

Sebagai contoh, apabila terdapat dua  perusahaan yang memiliki tingkat pelayanan 

yang sama, konsumen yang menilai garansi layanan secara positif akan lebih 

memilih perusahaan yang mewarkan garansi didalam pelayanannya. McCollough 

dan Dwayne (2004) berpendapat bahwa evaluasi terhadap garansi tidak hanya 

mempengruhi pilihan pembelian. Hal ini juga berpengaruh pada evaluasi terhadap 

kepuasan pasca-pembelian, terlebih lagi jika garansi yang ditawarkan berhubungan 

dengan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Guarantee Differentiation 

 Guarantee differentiation adalah kemampuan dari garansi sebagai pembeda 

yang dimiliki penyedia jasa layanan dari para pesaing yang tidak menawarkan 

garansi atau yang penawaran garansinya lebih rendah. Garansi akan kehilangan 

manfaatnya apabila setiap pesaing perusahaan menawarkan garansi yang serupa. 
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Dan dilihat dari sudut pandang persaingan, diferensiasi merupakan salah satu alasan 

utama didalam menawarkan garansi. (McCollough dan Dwayne: 2004).  Tidak 

hanya melakukan diferensiasi melalui garansi layanan saja yang dapat 

mempengaruhi pilihan konsumen melalui pengurangan resiko (Ostrom dam 

Iacobucci,1998), hal ini juga secara langsung berpotensi untuk mempengaruhi 

kepuasan konsumen dengan menyediakan pelayanan yang bernilai.  

3. Guarantee Signaling 

 McCollough dan Dwayne (2004) menyatakan bahwa salah satu alasan 

perusahaan memilih untuk menawarkan garansi adalah untuk mengisyaratkan 

kualitas. Perusahaan merupakan bagian yang paling memahami dan memiliki 

informasi yang pasti mengenai kualitas dari produk yang dimilikinya, sementara 

konsumen merupakan pihak yang tidak memiliki informasi yang pasti mengenai 

kualitas produk yang dimiliki perusahaan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, 

maka perusahaan memberikan isyarat mengenai kualitas yang dimilikinya. Salah 

satu cara untuk mengisyaratkan kualitas yang dimiliki yaitu dengan menawarkan 

garansi, yang mana akan dirasakan oleh konsumen sebagai sesuatu yang sangat 

masuk akal, karena perusahaan yang memiliki kualitas yang rendah tidak akan 

memberikan jaminan karena akan berakibat pada banyaknya klaim yang akan 

terjadi. Priest (1981) menyatakan bahwa garansi dapat memberikan keunggulan 

bersaing bagi perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi. Konsumen melihat 

adanya resiko kegagalan dari produk jasa yang mereka rasakan sebelum pemakaian 

produk jasa tersebut dikarenakan sifat intangible dari jasa itu sendiri, maka 

perusahaan berusaha untuk menghilangkan keraguan konsumen dengan 

mengisyaratkan kualitas yang meraka miliki dengan menawarkan garansi. Zaithaml 
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dan Bitner (1996) berpendapat bahwa dikarenakan tingkat kepercayaan atas jasa 

sulit untuk dievaluasi bahkan setelah dikonsumsi, maka konsumen akan mencari 

tanda dari wujud atau bentuk atas pelayanan dari sebelum dan sesudah konsumsi 

untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. Dalam hal ini terlihat bahwa garansi 

layanan tidak hanya mempengaruhi pilihan konsumen sebelum mengkonsumsi, 

namun juga mempengaruhi evaluasi konsumen setelah selesai mengkonsumsi 

mengenai kinerja atas pelayanan yang diberikan, dan juga tingkat kepuasan. 

4. Guarantee Coproduction 

 Guarantee coproduction merupakan salah satu dampak dari garansi yang 

menyebabkan adanya usaha atau tindakan yang dilakukan oleh konsumen itu 

sendiri sebagai bagian dari pemakaian jasa. Hal ini membutuhkan perhatian yang 

lebih, dikarenakan jasa menciptakan keterlibatan konsumen didalam prosesnya 

(McCollough dan Dwayne: 2004). Salah satu cara garansi layanan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen adalah dengan meningkatkan usaha karyawan 

dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kehandalan dalam pelayanan 

dan proses pemulihan layanan yang efektif (Hays dan Hill: 2001). Garansi layanan 

dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan didalam memberikan pelayanan, 

garansi layanan juga dapat memberikan tantangan kepada konsumen untuk 

memaksimalkan usaha mereka didalam proses pelayanan. Keterlibatan konsumen 

didalam proses produksi atau layanan yang disebabkan oleh garansi layanan secara 

positif berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri 

dan kepuasan secara keseluruhan ( kepuasan konsumen dan kepuasan peusahaan) 

(McCollough dan Dwayne: 2004). Kepuasan diri merupakan elemen yang paling 

penting didalam pelayanan (Rodie dan Kleine: 2000). Sebagai contoh sebuah dealer 



27 

 

mobil memberikan garansi jaminan mesin selama tiga tahun terhadap produknya. 

Dealer akan memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan komponen mesin yang 

disebabkan oleh cacat produksi, dan bukan dikarenakan kerusakan yang disebabkan 

oleh konsumen sendiri. Konsumen akan merasa lebih puasa atas produk yang 

dimilikinya apabila kualitas dari produk yang dimilikinya tersebut merupakan 

bagian dari hasil usahanya, misalnya dengan selalu melakukan perawatan dan 

penggantian oli secara berkala, penggunaan spare-part resmi dan pemakaian 

kendaraan sesuai dengan pedoman pemakaian. 

2.2.8 Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen merupakan salah satu kunci sukses bagi suatu perusahaan. 

Bila konsumen merasa puas, maka konsumen akan kembali menggunakan produk atau 

jasa yang dimiliki perusahaan, namun apabila konsumen meras tidak puas maka mereka 

akan beralih kepada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Kepuasan 

atau ketidak puasan yang dirasakan oleh konsumen merupakan respon dan evaluasi 

yang dilakukan oleh konsumen terhadap harapan yang diinginkan dengan kinerja 

produk maupun jasa yang dirasakan. Menurut Kotler (2001:46) kepuasan konsumen 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja melebihi harapan mereka akan 

merasa puas dan sebaliknya bila kinerja tidak sesuai harapan maka akan kecewa. 

Sedangkan menurut Sumarwan (2003) Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. 

Mengukur kepuasan konsumen merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan 

untuk mengetahui tingkat pelayanan yang dimiliki dengan harapan yang diinginkan oleh 

konsumen. Philip Kotler, menemukan metode yang dapat membantu perusahaan untuk 
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menganalisa kepuasan pelanggan dalam penggunaan jasa perusahaan, yaitu (Zulian 

Yamit, 2000: 74): 

1. Metode Sistem Pengaduan 

Sistem ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan saran, 

keluhan dan bentuk ketidak puasan lainnya dengan cara menyediakan kotak saran. 

2. Metode Survei Konsumen 

Survei pelanggan merupakan cara yang umun digunakan dalam mengukur 

kepuasan konsumen, misalnya melalui surat pos, telepon, atau wawancara secara 

langsung. 

3. Panel Konsumen 

Perusahaan mengundang konsumen yang setia terhadap produk dan mengundang 

konsumen yang telah berhenti membeli setelah pindah menjadi konsumen 

perusahaan lain. 

 Metode penilaian ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk 

maupun jasa yang diberikan telah sesuai dan memenuhi harapan dari konsumen. 

Dengan melakukan penilaian ini perusahaan akan mendapatkan umpan balik atau 

masukan dari konsumen dan dapat digunakan untuk peningkatan kualitas dari produk 

atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Didalam penelitian yang dilakukan Ostrom dan Lacobucci (1998) “The Effect of 

Guarantees on Consumer’s Evaluation of Services.” Penelitian ini memperlihatkan 

bahwa penawaran garansi dapat meningkatkan evaluasi yang dilakukan konsumen 

terhadap produk/jasa pada pasca pembelian. Garansi akan dapat memberikan dampak 

yang besar pada evaluasi didalam kondisi dimana terdapat perbedaan kualitas layanan 
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yang besar. Garansi juga dapat mengurangi ketidakpastian  dari hasil negatif yang akan 

dihadapi konsumen jika kegagalan layanan terjadi. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Christopher W.L. Hart (1991) “Hampton Inns 

Guest Satisfied With Guarantee” menyebutkan bahwa diferensiasi garansi yang 

diberikan memberikan dampak yang positif terhadap nilai-nilai yang dirasakan, serta 

menimbulkan keinginan konsumen untuk kembali menggunakan jasa perusahaan. 

Diferensiasi garansi yang dilakukan perusahaan menciptakan persepsi yang dirasakan 

oleh konsumen sebagai suatu komitimen yang unik untuk memastikan kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen. Pemberian garansi yang dilakukan juga 

menciptakan keterlibatan karyawan yang tinggi, serta kebanggaan didalam bekerja. 

 Balachander (2001) “Warranty Signaling and Reputation.” Hasil dari penelitian 

tersebut memperlihatkan terdapat hubungan negatif diantara garansi dan kualitas pada 

produk yang berbeda pada level dimana konsumen tidak mengetahui mengenai 

performa dari produk tersebut. Dalam hal ini, perusahaan yang baru akan menawarkan 

garansi yang panjang dengan harapan konsumen akan bersedia untuk membayarnya, 

untuk membedakan perusahaannya dengan perusahaan baru lainnya yang potensial 

dengan keandalan yang rendah. Penawaran garansi dalam jangka panjang akan 

menawarkan biaya yang lebih mahal bagi perusahaan baru dengan keandalan yang 

rendah. Hasil didalam penelitian ini juga menunjukkan produk dengan garansi jangka 

panjang berhubungan negatif dengan keandalan. Dengan demikian, perusahaan yang 

telah memiliki nama, dengan keandalan yang tinggi tidak diperlukan untuk menawarkan 

garansi.    

 Penelitian yang dilakukan oleh Padmanabhan dan Rao (1993) “ Warranty Policy 

and Extended Service Contracts: Theory and An Application to Automobile.” Untuk 
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H4: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Self satisfaction.  

H5: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Overall satisfaction. 

H6: Provider satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction 

H7: Self Satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


